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وكعقذ سموهلل مـ ؿمـرور أكػسـو، ومــ ؾمــقتوت  ،كحؿده وكستعقـف وكستغػره ،إن احلؿد هلل

 .ومـ يضؾؾ ومال هودي ًمف ،مـ هيده اهلل ومال مضؾ ًمف ،أقمامًمـو

صـغم اهلل  ،قمبده ورؾمـقًمف اً وأؿمفد أن حمؿد ،وأؿمفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ؿمـريؽ ًمف

 .إمم يقم اًمديـ ،وؾمؾؿ وسمورك قمؾقف، وقمغم آًمف وأصحوسمف وأشمبوقمف

  :أمٚ بًد

أن يستزيد مـ ؿمـلء إٓ مـ اًمعؾؿ، ومو ذاك إٓ ٕن ذم اًمعؾـؿ  ^مو أمر كبقف  ومنن اهلل 

نذن اهلل مـ اًمشفقات، وسمف شمصـؾ اًمرؾمـوًمي ًمؾخؾقؼـي، وُيعبَـُد اهلل قمـغم سم وً ًمؾشبفوت، وطمصـ وً دومع

 .سمصـػمة، وشمؼقم قمغم اًمـوس احلجي، وشمتضح اعمحجي

وخيؼم اهلل قمـ رومعي أهؾف، ومنن ذًمؽ يراد سمـف قمؾـؿ اًمشــريعي، واًمـذي  ،وطمقـام ُيؿدح اًمعؾؿ

 .يتؾخص ذم ومفؿ اًمؽتوب واًمسـي

فو قمؾقم همويي، ومـفو قمؾقم وؾمـقؾي، ًمؽـ مـ ومو مـ ؿمؽ أن قمؾقم اًمشـريعي متعددة، ومؿـ

، سمؾ وقمؾقف اعمدار ذم يمثػٍم مـ طمقوة اعمسؾؿ اًمققمقي، قمؾؿ اًمػؼـف، ومبـف اً ، وأكػعفو أصمراً أؿمـرومفو ىمصد

شمعبد اهلل قمغم سمصـػمة، وسمف شمعرف احلالل واحلرام ذم اعمعومالت، وسمف شمتعرف قمـغم أطمؽـوم اًمبقـع 

واجلـويـوت، واعمكيمـؾ واعمشـورب، وذم قمؾـؿ اًمػؼـف  واًمشـراء، واًمـؽوح واًمطالق، واخلصقموت

ــويو،  ــو ز، واًمقص ــوعمقت، يموجلـ ــي سم ــقم اعمتعؾؼ ــوة، واًمعؾ ــي سموحلق ــقم اعمتعؾؼ ــون اًمعؾ ــتعؾؿ اسكس ي

 .واًمػرا ض، وهمػمهو
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مــ همـػم ارشمبـوط  ،^وًمؼد يمون اًمـوس ذم اًمؼرن إول يتعبدون اهلل سمـام صمبـً قمــ اًمـبـل 

ؿمـلٌء ؾملل اًمصحوسمي أو اًمتوسمعلم، وشمعبد سمام يعؾؿقكف  سمؿذهى معلم، ومؿـ أؿمؽؾ قمؾقف مـ أمره

هلل رب اًمعوعملم، ويموكً اًمبؾدة اًمقاطمدة ومقفو إقمداد مـ اًمعؾامء، اًمقاطمد مـفؿ ممهٌؾ أن يؽقن 

 .ُيصَدُر قمـ رأيف، ويمظمذ اًمعؾؿ قمـ ـمريؼف وً إموم

ؾؽ اًمؼـرون إمم وحلؽؿي يعؾؿفو اهلل، صمؿ ًمتؿقٍز وسمروز ذم أرسمعي مـ اًمعؾامء، آل إمر سمعد شم

أن يصـػم مدار اًمتػؼف قمغم أرسمعي مـ إ ؿي، هؿ أسمق طمـقػي اًمـعامن، وموًمؽ سمـ أكس، وحمؿد سمـ 

واًمػفـؿ اًمػـو ؼ،  ،إدريس اًمشوومعل، وأمحد سمـ طمـبـؾ، ومظفـر مــفؿ رمحفـؿ اهلل شمـؼـقح اعمسـو ؾ

ــال ب ــفؿ اًمط ــحوب ،وموطمتقؿم ــقألؿ إص ــر طم ــقاألؿ ،ويمث ــع أىم ــقا ذم   ـــقػفو ،وشمـوومس  ،وشمص

ِذ َمْذَهب ،وً طمتك سمؾغ َأصَمُر يمؾ مـفؿ مبؾغ ،واًمتؼعقد ألو ،وشملصـقؾفو  .وً َوَصوطِمبَُف إموم ،وً واُّتخ

وًمقس سمـو أن أن كتؽؾؿ قمـ اًمتؿذهى، ومتؾؽ ىمضـقي أظمرى، واًمـوس ومقفو مـو سمـلم مـودح 

 ًمؾتػؼـف، ومـو وذام، واعمـصػ مـ يتقؾمط ذم هذا إمر، ومالسمد ًمؾـوس مـ إموٍم جيعؾقكف مدظمالً 

مـ قمتى ذم هذا، إٓ أن اًمعتى يؾحؼ سمؿــ شمعصـى ًمؼـقل إمـوم وىمـد سمـون ًمـف اًمـدًمقؾ، صمـؿ هـق 

ًمؽ إمم ومفؿ اًمدًمقؾ، وموًمـص هـق  خيوًمػف سمال طمجي وٓ سمرهون، وموٕصؾ أن اعمذاهى شمؽقن دًمقالً 

اًمغويي واًمطِؾبي، ويمتى اعمذهى شمضبط ًمؽ إمر، ومفل اعمـطؾؼ، واًمـص مـ اًمؼرآن واًمسـي هـق 

 .اًمِعامد

سمعدة مقزات،  (1)ًمؼد متقز مذهى اسموم أمحد سمـ طمـبؾ اًمشـقبوين :قمـ هذا يمؾف، أىمقل اً قدسمع

 :، ومؿـفـو(2)«اعمدظمؾ اعمػصـؾ إمم مـذهى أمحـد سمــ طمـبـؾ»ذيمرهو اًمشـقخ سمؽر أسمق زيد ذم يمتوسمف 

                                 
ُْٔخ  هق (1) ُد  اهللِ َظْبدِ  َأُبق اإِلْشاَلمِ  َص ـُ  َأْْحَ دِ  ب َّّ ـِ  ُُمَ ـِ  َحَْْبؾِ  ب َْٔبِٚني  ِهاَللِ  ب  َواعمـووؾ، ًمؾديـ اًمـورص اعمحدصملم إموم، افنَّ

ـِ   ؾمعد ٓسمـ «اًمطبؼوت»: اكظر(، هـ111) ؾمـي وشمقذم ،(هـ161) ؾمـي سمبغداد وًمد، حـياعم ذِم  َواًمصوسمر، اًمسـي قَم

 (.11/178) «اًمـبالء أقمالم ؾمػم»و(، 6/99) «سمغداد شموريخ»و (،9/161) «إوًمقوء طمؾقي»و(، 7/151)

 (.1/137) «طمـبؾ سمـ أمحد مذهى إمم اعمػصؾ اعمدظمؾ»: اكظر (1)
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اًمعـويي سمػؼف اًمدًمقؾ، واًمبعد قمـ اسهمراق ذم شمقًمقد اعمسو ؾ، واًمتقسـػم ذم إطمؽوم مـ اًمعبودات 

 .اعمعومالت واًمشـروط واًمـؽوح وهمػمهوو

متقن، وؿمــروح  :وىمد طمظل اعمذهى سمعـويي مـ قمؾام ف، ومليمثروا مـ اًمتصـقػ ومقف، مو سملم

 .ألو، وطمقاٍش قمؾقفو، ومو سملم كظؿ وكثر، وإـمـوب وإجيوز

مـ أ ؿي احلـوسمؾي خلدمي اعمذهى سمخـدموٍت ضَمعؾـً مــ مصــػوشمف  وً سَمقـَْد أن اهلل ىمد هقل إموم

طمقـٌ صــػ قمـدة يمتـى ذم  ،(1)ؾحـوسمؾي مـ سمعده، وهق اسموم مقومؼ اًمديـ اسمـ ىمدامـيقمؿدة ًم

 .«قمؿدة اًمػؼف»و«، اعمؼـع»و«، اًمؽوذم»و«، اعمغـل» :اعمذهى، قمغم قمدة مستقيوت، وهل

سمؽتوٍب « اعمؼـع»، وموظمتصـر (2)وضموء مـ سمعده اسموم أسمق اًمـجو، مقؾمـك سمـ أمحد احلجووي

وىمـد ًمؼـل هـذا اًمؽتـوب طمظـقة واؾمـعي قمــد اًمعؾـامء «، تصور اعمؼــعزاد اعمستؼـع ذم اظم» :أؾمامه

 ،وموؿمـتغؾ سمـف اًمــوس ىمـراءة ،ًمؾطؾـى وً ومػتوطمـ ،ذم دراؾمـي اعمـذهى وـمؾبي اًمعؾؿ، ومصور أصـالً 

طمتـك  ،وذم اعمعوهـد اًمـظومقـي ،ذم طمؾؼ اعمشـويخ ذم اعمسـوضمد وً وؿمـرطم ،وً وشمؾؼقـ ،وً وطمػظ ،وإىمراءً 

وعمــ  ،ويـذيمر اًمـدًمقؾ ًمؾؿتقؾمـطلم ،رة ومؼـط ًمؾؿبتـد لميمون سمعض اًمعؾامء يشـرطمف سمػـؽ اًمعبـو

 .واخلالف اًمعوزم ،يذيمر ذًمؽ مع اخلالف ذم اعمذهى :سمعدهؿ

 :وفبًوٓؿ

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْق  ُِ ـُ َزادٍ َوُب  َمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْ 
 

ُبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق ْ   ُٕ ٚؾِٔتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِٚن     ـَ
 

 .ذم احلديٌ« سمؾقغ اعمرام»و ،ذم اًمػؼف« زاد اعمستؼـع» :أي

                                 
ُؼ  هق (1) ـِ  ُمَقؾَّ ي َّّ  َأُبق افدِّ ـُ  اهللَِّ  َظْبُد  دٍ ُُمَ َد  ْب ـِ  َأْْحَ دِ  ْب َّّ ـِ  ُُمَ َٜ  ْب ِدِدي  ُؿَداَم َْ  ُوًمِدَ ، سَموِرعٌ  قَموِلٌ  إَِمومٌ ، اًمت َصوكِقِػ  َصوطِمُى ، اْدَ

قِمقَؾ   «اًمقومقوت ومقات»و(، 17/117) «واًمـفويي اًمبدايي»: اكظر(، هـ619) ؾمـي وشمقذم(، هـ511) ؾمـي سْمَجام 

(1/158.) 

 اًمّصوحلل صمؿ ادَدد احلّجٚوي شٚمل بـ ظٔسك بـ شٚمل بـ مقشك بـ أْحد بـ مقشك افّْجٚ أبق يـافّد  ذف هق (1)

 ؿمذرات»: اكظر، (هـ968) ؾمـي شمقذم، هبو اسؾمالم وؿمقخ، سمدمشؼ احلـوسمؾي مػتل، اًمعاّلمي اسموم، احلـبكم

 (.7/319) ًمؾزريمكم «إقمالم»و(، 19/171« )اًمذهى
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 :أن يػقىمف ذم يمثرهتـو واطمتقا فـو (1)سَمْؾفَ  ،فول يمًمػ سمعده متـ مشبع سموعمسو ؾ واعمفامت مثؾ

 ،وكحقهـو ذم اسيـامء واعمػفـقم ،إن مسو ؾف سموًمـص واعمـطقق كحق صمالصمي آٓف مسلًمي :طمتك ىمقؾ

  .(2)(اجلؿقع كحق ؾمتي آٓف مسلًمي

، وكتقجـي ألـذه (3)وقمغم اًمؽتوب ؿمـروح وطمقاش قمديدة، وُكظِؿ مـ ىِمبؾ قمدد مـ اًمعؾـامء

يمون ًمف احلظقة ذم هذه اجلزيرة، ويمون قمؾامؤكو يدرؾمقكف، وحيػِّظقكف، ويعّدون اعمـزًمي ألذا اعمتـ، 

 .مـ أشمؼـف أشمؼـ اًمػؼف، وشملهؾ ًمؾـظر ذم اعمسو ؾ، ومـ هـو ضموءت ومؽرة اًمعـويي سمف وظمدمتف

مـ طمضقر ؿمـرطمف قمغم سمعض مشـوخيـو،  اً وىمد اؿمتغؾً ذم هذا اًمؽتوب قمدة ؾمـقات، سمدء

قمغم سمعض اعمشويخ، وسمعد ذًمؽ ىمراءًة « اًمروض»شـقؼح، وىمراءة ومـفؿ اًمشـقخ اًمديمتقر ظموًمد اعم

ًمؾشـقخ اًمعالمي حمؿد اًمعثقؿلم، وحمووًمي اًمقىمـقف مـع يمـؾ  ؾـي مــ  ـؾ « اًمشـرح اعمؿتع»ذم 

، (هــ1391ت) اًمزاد، ومراضمعي احلقاؿمـل قمؾقف، يمحوؿمـقي اًمشـقخ قمبد اًمرمحـ سمـ ىموؾمـؿ 

 ًمؾشــقخ صـوًمح اًمبؾقفـل «، رومي اًمـدًمقؾاًمسؾسبقؾ ذم مع»وهل أوؾمع طمقاؿمـقف وأكػسفو، و

وهمػمهو، واًمرضمقع ًمؾشـروح ذم مذهى  (هـ1373ت) ، وطموؿمـقي اًمعـؼري (هـ1119ت )

اًمـدرر »و ،واسمــ اًمؼـقؿ ،احلـوسمؾي، وهمػمه مــ اعمـذاهى ىمـدر اسمؽـون، ويمـذا يمتـى اسمــ شمقؿقـي

 .وهمػمهو« ومتووى حمؿد سمـ إسمراهقؿ»و ،«اًمسـقي

                                 
 :ضمفأو صمالصمي قمغم يليت: سمؾفَ  (1)

 .سمف مػعقل أكف قمغم مـصقب سمعده ومو، ًمؾبـوء وومتحف، «دع» سمؿعـك ومعؾ اؾمؿ )أحدهٚ(:

 ظمػم اًمؽوذب ذم ًمقس»: كحق، اسووومي قمغم خمػقض سمعده ومو، إقمراب وومتحف، «اًمؽمك» سمؿعـك مصدر )افثٚن(:

 .اخلوه اشمرك: ومعـوه، «اخلوه سمؾف

 .مرومقع سمعده ومو، ًمؾبـوء وومتحف، «يمقػ»ًمـ مرادف اؾمؿ )افثٚفٞ(:

 (.3/15) «اًمعرسمقي اًمؼقاقمد معجؿ»(، 71:ص) «اعمعوين طمروف ذم اًمداين اجلـك»: يـظر

 (.1/779) زيد أسمق سمؽر ًمؾشـقخ «أمحد اسموم عمذهى اعمػصؾ اعمدظمؾ»: اكظر (1)

 اًمعقد نؾمؾطو واًمشـقخ ،(1/779) «أمحد اسموم عمذهى اعمػصؾ اعمدظمؾ»: يمتوسمف ذم زيد أسمق سمؽر اًمشـقخ ؾموق وىمد (3)

 .ومصـػوت يمتى مـ اعمتـ هذا طمقل يمتى مو «اعمستؼـع زاد إمم اعمدظمؾ»: يمتوسمف ذم
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واعمسـو ؾ اًمتـل زادهـو صـوطمى «، اًمـزاد»ؾ اعمذيمقرة ذم وىمد اضمتفدت أن أؾمتققمى اعمسو 

ويمذا اعمسو ؾ اًمزا ـدة قمــفام، وشمرضمقحـوت إ ؿـي اعمتؼـدملم واعمعوصــريـ، «، اًمروض اعمرسمع»

 .اً ودوكً ذًمؽ، ومصور اًمؽتوب يمبػم

قمغم زاد اعمستؼـع، ُيعـك سمتقوـقح  اً خمتصـر وً ومجوءت ومؽرة اظمتصور اًمؽتوب، سمجعؾف ؿمـرطم

 .[اف ًِٔؼ ادَْع ظذ زاد ادس َْعوأؾمؿقتف ] ،راز اًمدًمقؾ واًمتعؾقؾاًمعبورة، مع إسم

عمــ أراد ومفـؿ اًمـزاد سمـدون ظمالومـوت، وسمـدون  اً أن يؽقن هـذا متقســر :وافَهد مـ ذفؽ

مسو ؾ زا دة قمغم مو ذم اعمتـ، وهق مـفٍ يعتـل سمف اًمعؾامء، ومبدايي اًمطوًمى سموًمػؼف سمدون شمعـرض 

، صمؿ سمعـد ذًمـؽ يتقؾمـع ويطؾـع قمـغم وً شمعطقف ىمقًة ورؾمقظم ًمؾخالف وسمدون إـموًمي، مـ ؿملهنو أن

 .اخلالوموت، ويرضمح ويؼورن

 :طمووًمً أن أؾمـػم قمؾقف وً وىمد ووعً ًمـػسـل ذم هذا اًمؽتوب مـفج

 .أذيمر قمبورة صوطمى اًمزاد (1

 .أقمتـل سمبقون معـك اعمسلًمي وشمقوـقحفو، سمعبورة مػفقمي ىمدر اسمؽون (1

  .صقرة اعمسلًمي، أو مثوألو :ؾٖؿقل مثالً وألو، أقمتـل سمتصقير اعمسلًمي أو سمذيمر مث (3

  .مـ سموب آظمتصور أذيمر اعمثول وؿـ اًمؽالم ًمقػفؿ مبوؿمـرة وً وأطمقوك

 ،شمؽقن قمبورة صوطمى اًمزاد مػرداهتو واوحي، ًمؽـفـو تتـوج ًمؾتؿثقـؾ واًمتصـقير وً وأطمقوك

 .وملسمدأ سمذيمر اعمثول مبوؿمـرة

 .سمف احلـوسمؾي، ووضمف اؾمتدٓألؿ سمف أقمتـل ىمدر اسمؽون سمذيمر اًمدًمقؾ اًمذي اؾمتدل (1

 :وضريَ ل   افًزو مٚ يعأقمزو إطموديٌ اًمقاردة ذم اًمؽتوب،  (5

  .ومليمتػل سموًمعزو إًمقفام، أو ٕطمدمهو :إن يمون ذم اًمصحقحلم -

 :إن يمون ذم همػممهو، وملؿمػم إمم مو ىمقؾ ذم احلديٌ مـ شمصـحقح أو تســلم أو شمضـعقػ -

 .سمنجيوز
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وذًمؽ،  :أو سمؼقل -وهق اًمغوًمى -واًمعؾي :اعمسو ؾ، وشمؽقن سمؼقلأقمتـل سمذيمر شمعوًمقؾ  (6

 .أو ٕن، إذا يموكً اًمعؾي خمتصـرة

مـ اعمسو ؾ اًمزا دة قمـام ذيمـره صـوطمى اًمـزاد، ؾمـقاء مـو ذيمـره صـوطمى  وً ل أذيمر ؿمـقت (7

ٕن اًمؼصد هـو شمقوـقح متـ اًمزاد وشمصقره، وأمو اعمسو ؾ اًمزا دة ومؾفو  :اًمروض، أو مو ل يذيمره

 .و، وىمد اؾمتققمبً ضمؾفو ذم اًمشـرح اعمطقل قمغم اًمزاد، ًمعؾ اهلل يقسـر كشـره سمعد تريرهمظوهن

 ومؼد ؾمؾؽً ومقفو اعمسؾؽ أيت:  ،مو يتعؾؼ سمذيمر إىمقال ذم احلوؿمقي (8

وملىمقل: اًمروايي اًمثوكقي قمـ أمحد، وقمؿديت ذم كؼؾ اًمروايوت:  ،إذا يموكً روايي قمـ أمحد -

  اسكصوف، واًمػروع، واعمغـل.

 وملىمقل: اًمقضمف اًمثوين قمـد احلـوسمؾي. ،إذا يموكً وضمفًو ذم اعمذهى ول شمـؼؾ روايي -

ومـلىمقل: اًمؼـقل اًمثـوين قمـــد  ،إذا يموكـً ىمـقًٓ مرويـًو ًمؾحـوسمؾـي وًمـقس سمروايــي وٓ وضمـف -

 احلـوسمؾي.

ومؼد أؿمػم إًمقف، ذايمرًا  ،إن يمون ذم اعمسلًمي ىمقل مشفقر قمغم ظمالف اعمشفقر قمـد احلـوسمؾي - 

ذ سمف مـ اعمذاهى، ومـ رضمحف مـ اعمحؼؼلم، وًمقس ىمصدي ذم هذا آؾمـتقعوب، وإكـام مـ أظم

 ذيمر سمعض مـ كؼؾ قمـف ذًمؽ. 

يمـوسمـ شمقؿقـي واعمـرداوي واسمــ مػؾـح واسمــ قمؼقـؾ،  ،أكؼؾ شمرضمقح اعمشفقر مـ احلـوسمؾـي -

 سمؾ اسؿمورة إمم أن هذا اًمؼقل ىمول سمف سمعضفؿ. ،وًمقس اًمؼصد آؾمتقعوب

قمغم أن يســر هـذا اًمعؿـؾ، وأؾمـلًمف ؾمـبحوكف أن يؽـقن  اً وآظمر اهلل أوًٓ  أمحد ...و  اخل ٚم

 .ًمقضمفف، وأن يـػع سمف يموشمبف وىمور ف وً ظموًمص

يمام أشمؼدم سموًمشؽر اجلزيؾ ًمؽـؾ مــ أقمـوكـل قمـغم هـذا اًمعؿـؾ، سمؿراضمعـي، أو مشـقرة، أو 

 .شمؼقيؿ، ضمعؾ اهلل ذًمؽ ذم مقازيـ يمؾ مـ أومودين ومقف
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سمؿالطمظي قمغم هذا اًمعؿؾ، وشمؼقيؿ، واؾمتدراك،  وً دين ٓطمؼوأكو سمعُد ؿمويمٌر ًمؽؾ مـ ؾمـقػق

أهـدى إزم  اً وسمقون قمغم ظمطـل، ومفـق ضمفـد سمشــرّي، اقمـؽماه اًمؼصـقر وٓ ؿمـؽ، ومـرطمؿ اهلل امـرء

 .مالطمظي، أو دًمـل قمغم ظمطل ومقف، أو أرؿمدين إمم شمقضمقف

 

 

 .وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ ُمّد, وآفف وصحبف أمجًغ

 

 

 

 

 

 

 

 كتبُ:

 د. ميصور بً حمند الصكعوب

 ٍة28/2/1435صبيح  الثالثاء 



  

 
 املكدمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 
12 

 ..  حمؿد كبقـو قمغم واًمسالم واًمصالة اًمعوعملم، رب هلل احلؿد

 :سمعد أمو

  هذا ومنن، اًمـبقة مػماث وسمٌ، اًمعؾؿ كنم سمف ذم شمسوهؿ ؾمببوً  ًمؽ هيلء أن رسمـو، شمقومقؼ ومؿـ

 . اًمؼرسموت أسمقاب أقمظؿ مـ -اًمـقي وظمُؾصً اًمؼصد طمسـ إذا-

 سمـف أومقـد أن ظمالًمـف مــ رضمـقت نمـوقموً م اعمستؼـع زاد قمغم اعمؼـع اًمتعؾقؼ يمتوب يمون وىمد

 ًمؼـل ومؼـد اهلل وسمحؿـد ،(اعمسـتؼـع زاد) اعمبـورك اًمسـػر هـذا سمـف وأظمدم اًمعؾؿ، ـمؾبي مـ أطمبتل

 اًمطبعـي كػـدت طمتـك، اعمسـتعون واهلل، ىمصـقر مــ ومقـف مو سمرهمؿ، اًمعؾؿ ـمؾبي سملم ىمبقًٓ  اًمؽتوب

 .إومم

 أومضـؾ سمصـقرة يؽـقن يمل، ـمبعف إقمودة ىمبؾ اًمؽتوب مراضمعي ذم ـمقيالً  وىمتوً  أمضقً وىمد

 :ومـفو اًمتعديالت مـ  ؾي اًمثوكقي اًمطبعي اًمؼورىء ذم وؾمقجد، اهلل سمنذن ؾموسمؼتفو مـ

، إظمطـوء مـ  ؾي إومم ذم يمون طمقٌ، إومم اًمطبعي ذم اعمقضمقدة اسظمطوء شمعديؾ -1

 اهلل قمبـد قخاًمش ومضقؾي رأؾمفؿ قمغم، اًمػضالء مـ  ؾي سمذًمؽ أتػـل وىمد، واًمعؾؿقي، اسمال قي

 مراضمعـي أصمــوء سمعضـفو قمـغم أكـو ووىمػـً، وداعٍ  ؿمـويمر ألـؿ وأكـو، وآظمـرون، اعمـزروع حمؿد سمـ

 .قمؾقف اًمقىمقف زم شمسـك مو وقمدًمً، اًمؽتوب

ــي سمعــض ذم: اعمضــؿقن ذم إوــووموت -1 ــي واًمتعؾــقالت إدًم  سمعــض وشمقوــقح، ًمؾحـوسمؾ

 .قمؾؿقي إوووموت مـ ذًمؽ وهمػم، واوحي شمؽـ ل اًمتل اعمسو ؾ

 .ذًمؽ وكحق، واس وقموت، إ ؿي قمـ اًمـؼقل قؼشمقصم -3
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 ومؿـ صقاب مـ ومقف وضمدت ومام، شمبعتف وقمكم  ، همـؿف ًمؽ، يديؽ سملم اًمؽتوب ومفذا.. وسمعد

  اًمرطمقؿ. اًمغػقر هق إكف ريب وأؾمتغػر، اًمشقطون ومـ ومؿـل ظمطل مـ وضمدت ومو، وطمده اهلل

 

 أمجًغ. وصحبف وآفف ُمّد, ٕبْٔٚ ظذ وشِؿ اهلل وصذ

 

 

 

[] 

 كتبُ:

 د. ميصور بً حمند الصكعوب

 ٍة1437/ شعباٌ/8
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ـِ افرحٔؿِ   بسِؿ اهللِ افرْح

   :ؿقفف

ُد  اً احلُّد هللِ َْحْد] ٍَ َد  ,ٓ َيْْ َّ ل أن ُُيْ
ٌِ َؿ ظتذ َأْؾَوتِؾ  ,َأْؾَوَؾ مٚ َيْب َِّ ُّ وصتذَّ اهللُ وَشت ْغَ اْفتت ٍَ ْهَى

دٍ  َّّ بََّد  ,ُُمَ ًَ  .وظذ آفِِف وأصحٚبِف وَمـ َت

ُد  ًْ ٚ َب َتفِ  ,أمَّ ٍِ ِْتِع اإلمتِٚم  ؾٓتذا ُخَْ هتتر   اف َْ ُّ متـ ُم تدٍ اْفتت َّّ ِؼ أيب ُُمَ وهتق  ,ظتذ ؿتقٍل واحتدٍ  ,َقؾَّ

ِٛ أْحتَد  تُد  ,افراِجُح   َمتذَه َّ  َ ًْ ُٝ مْتف َمستٚنَؾ ٕتٚدرَة افُقؿتقِد وِزْدُت متٚ ظتذ ِمْثِِتف ُي تَا َحتَذْؾ إذ  ,وُربَّ

ُؿ ؿد َؿهترْت  َّ
ُّ وإشبُٚب  ,اْْلِ ْٔتِؾ اْفت َٕ ُٜ ظـ  ُّ َثبَِّى ُثتَرْت َرادِ ؿتد اْفتت تف َحتَقى متٚ  ,ـَ ِّ ِر َحْج ٌَ ومتع ِصت

ِْل ظـ اف ىقيؾِ  ٌْ َة إٓ بٚهللِ ,ُي َؿ افَقـُٔؾ  ,وٓ حقَل وٓ ُؿقَّ ًْ
   .[وهق َحْسُبْٚ وِٕ

 :وؿد ذـر ؾٔٓٚ ظدة أمقرهذه مؼدمي اعممًمػ، 

ــؿؾي :أوًٓ  ــداءة سموًمبس ـــ :اًمب ــدأ سم ــٌ سم ــوًمؼرآن طمق ــداًء سم ٻ پ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ)اىمت

يمؽتوسمــف  ،ي يمــون يػتــتح يمتبــف ومراؾمــالشمف اعمؽتقسمــي سموًمبســؿؾياًمــذ ^، وسمــوًمـبل (1)(پ ڀ

ِحٔؿِ  اهللِبِْسِؿ » :ألرىمؾ ىمول ـِ افرَّ ْْحَ ٍد َظْبِد  ,افرَّ َّّ ـْ ُُمَ ومِ  اهللِِم  .(2)«َوَرُشقفِِف إَِػ ِهَرْؿَؾ َظئِِؿ افري

ؿ يبدؤون سمحؿـد ، أهن(3)اًمتثـقي سمعدهو سموحلؿد هلل شمعومم، وهذا صـقع اًمعؾامء ذم مصـػوهتؿ :ًٚ ثٕٚٔ

 .، طمقٌ يمون يبدأ ظمطبف اًمؽالمقي سمحؿد اهلل شمعومم^سموًمـبل  وً اهلل شمعومم، وشملؾمق

ــعقد  ـــ مس ــديٌ اسم ــقاردة ذم طم ــي اًم ــي احلوضم ـــػ ظمطب ــذيمر اعمص ــد هلل» :ول ي  ،إن احلؿ

                                 
 (.1 -1: )اًمػوتي (1)

 (. 7) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

سٍ  َوَداِرسٍ  ُمَصـٍِّػ  ًمُِؽؾِّ  هلل سموحلؿد اًمبداء يستحى: اهلل رمحفؿ اًْمُعَؾاَمءُ  ىَموَل : »اًمـقوي اسموم ىمول (3)  َوظَمطِقٍى  َوُمَدرِّ

ٍج  َوظَموـمٍِى  ٍج  َوُمَزوِّ ُُمقرِ  ؾَمو ِرِ  َيَدْي  َوسَملْمَ ، َوُمَتَزوِّ ْٕ يِ اًْمـؿُ  ا  (.1/73) «اعمفذب ذح اعمجؿقع»: اكظر، «ِفؿ 
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يبـدأ هبـو ظمطبـف، إٓ أكـف جيـقز  ^طمقٌ يمون اًمـبل  -وإن يموكً هل إومم- (1)«وكستعقـف ،كحؿده

 .غػمهو مـ اعمحومد، يمام ومعؾ اعمصـػ هـوآؾمتػتوح سم

هلل، ومع اًمشؽر يممؾ اعمـرء سموًمزيـودة، ىمـول  اً ٕن ذم احلؿد ؿمؽر :واحلُّٜ مـ افبداءة بٚحلّدفٜ

   .(2)(ڦ ڦ ڄ) :شمعومم

ذيمر ذم اعمؼدمي أن اًمزاد خمتصـر مـ اعمؼـع ٓسمـ ىمدامي، واعمؼـع ىمد أًمػف اسمــ ىمدامـي، وذيمـر  :ًٚ ثٚفث

وذـر أن ضريَ تف   اخ هتٚره تت ِخص   أمتقٍر  ، وموظمتصـره احلجووي،أمحد ومقف اًمروايتلم قمـ 

 :ثالثٜ

، وهـق اًمــراضمح اعمشـفقر مــ اعمـذهى، وشمــرك مـو قمـداه مـــ اً واطمـد أكــف اقمتؿـد ومقـف ىمــقًٓ  -1

 .اًمروايوت قمـ أمحد

أكـف طمذف مـف مسو ؾ صورت ذم زموكف كودرة اًمقىمقع، طمقٌ إن سملم ووموة اسمـ ىمدامي ووومـوة  -1

ووي ىمراسمي صمالصمام ي ومخسـلم ؾمـي، وهل مظـي شمغػم إطمقال، ومحذف احلجووي مو ٓ طموضمي ًمـف احلج

 .مـ اعمسو ؾ وإمثؾي اًمتل أؿمور ألو اسمـ ىمدامي

 .أكف أووف ومقف مسو ؾ ممو حيتوج إًمقف ذم زموكف، ممو ضمّدت ًمف احلوضمي، واطمتقٍ ًمؾتـبقف قمؾقف -3

 : أمريـ أوضمز احلجووي ؾمبى اظمتصوره ًمؾؿؼـع  :ًٚ رابً

واهلل  ،شمؼوصـــر األؿــؿ قمـــ اقمــتامد اعمؼـــع، وهــذا ذم زمــون احلجــووي، ومؽقــػ سمزموكـــو هــذا -1

 .اعمستعون

أكف طمرص قمغم أن جيعؾ اًمزاد أظمصـر قمبورة، ويغـل قمــ اعمطـقٓت، مـع يمثـرة اعمشـوهمؾ،  -1

 .ووعػ األؿؿ

                                 
 «موضمف اسمـ»و(، 3177) «اًمـسو ل»و(، 1195) «اًمؽممذي»و(، 1118) «داود أسمق»و(، 6/163) «أمحد» أظمرضمف (1)

 (.7/531) «عمـػما اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 1891)

 (.7: )إسمراهقؿ (1)



 



 

 
 التعليل املكيع على  ساد املضتكيع

 
17 

 

 

 

 :ؿٚل ادٗفػ 

ِٞ اْفتَخ وزواُل  ,مًْٚهَدِث ومٚ   اْفتَح وهل ارتٍُٚد ]  .َب

 ٌٜ ََ ِتف وهتق افبتٚؿل ظتذ ,َضٓقٌر ٓ َيْرَؾُع احلَدَث وٓ ُيِزيُؾ افََّْجَس افىٚرَئ, ؽُره :ادُٔٚه ثالث ِْ  ,ِخ

َىِع ـٚؾقرٍ  َِ َ بٌِر ُُمَِٚزٍج ـ ٌَرَّ ـٍ  ,ؾ٘ن َت ٍح مٚنل   ,أو ُدْه ِْ
ِّ ـَ بَِْجسٍ  ,أو بِ ِرهَ  ,أو ُشخِّ    .ـُ

 ُّ َ بِ ٌَرَّ ثِفوإن َت ٍٝ ؾٔف ,أو با َيُنؼي َصْقُن ادِٚء ظْف ,ُْ ٚب َٕ ٍٜ  ,أو َوَرِق صتَجرٍ  ,مـ  َْٔ ت جتَٚوَرةِ َم ُّ  ,أو بِ

سِ  ّْ ـَ بٚفن َرهْ  ,أو بىِٚهرٍ  ,أو ُشخِّ ُْ  .مل ُي

 ٍٜ  ُمسَ َحبَّ
َؾ   َضٓٚرةٍ ِّ ًْ ٍٜ  ,وإن اشُ  ٍٜ  ,ـَ جديِد ُوضقٍء وُؽسِؾ مُجًُ ٍٜ وثٚفث ٍٜ ثٕٚٔ ِرهَ  ,وَؽسِ  .ـُ

َ ْغ وإن بَ  َِّ َغ ُؿ  َرْضٍؾ ِظَراؿِل  تَريب :ومهٚ ,وهق افُثرُ  -َِ
ِٜ ٌٜ ؽتُر َبتْقِل  - ًٚ ََخُْسان ؾخَٚفَىْ تُف ٕجٚشت

هُ  ْ ٌَرِّ  ؾِؿ ُت
ِٜ تِذرةُ  ,آَدِمل  أو َظِذَرتِف ادٚنً ًَ َٜ  ,أو خَٚفَىف افَبتْقُل أو اف ت َُّ ْزُحتف ـّهتِِٕٚع ضريتِؼ َم َٕ  ,وَيُنتؼي 

   .ؾَىٓقرٌ 

ٍٜ ظـ َحَدٍث وٓ َيْرَؾُع َح  ْٝ بف امرأٌة فىٓٚرةٍ ـٚمِ َِ    .َدَث رُجٍؾ َضٓقٌر َيستٌر َخ

ف أو رُُيف ُٕ ف أو فق ُّ ًْ َ َض ٌَرَّ ِِِِٔف َحَدٌث  ,أو شٚؿٍِط ؾٔف ,بَىْبٍخ  ,وإن َت ََ تَس ؾٔتف يتُد  ,أو ُرؾَِع ب ِّ أو ُؽ

ُٜ هبٚ ,ؿٚنٍؿ مـ ٕقِم فٍٔؾ ٕٚؿٍض فُقضقءٍ  ْٝ افْجٚش  زاَف
ٍٜ  .[ؾىِٚهرٌ  :أو ـٚن آِخَر َؽسِ

 .يمتوب اًمطفورة :ومؼول ،سمدأ اعمصـػ يمتوسمف سمذيمر أطمؽوم اًمطفورة

 .يمتقبي :شمؽّتى سمـق ومالن إذا اضمتؿعقا، ويؼول جلامقمي اجلقش :اجلؿع، ومـف :فٌٜ :وافُ ٚب

   .اؾمٌؿ جلؿؾي مـ اًمعؾقم جيؿعفو مسؿك واطمد :ًٚ واصىالح

 .يمتوٌب ضمومع ٕطمؽوم اًمطفورة :وادراد بف هْٚ
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   :أهنؿ يبدؤون :فوء ألؿ ـمريؼي ذم شملًمقػ يمتى اًمػؼف، وهلاًمػؼ :ؾٚنتتدة

 .أطمؽوم اًمتؼمقموت .3صمؿ اعمعومالت  .1سموًمعبودات  .1

 .اًمؼضوء ومو يتعؾؼ سمف .6اجلـويوت  .5إكؽحي  .1

   :واحلُّٜ مـ هذا افستٔٛ

ىمـدمقا ألـو قمـغم إمـقر اًمدكققيـي، صمـؿ  سمـوٕمقر اًمديـقـي وشمؼـديامً  وً أهنؿ سمدؤوا سموًمعبودات اهتاممـ

إيمــؾ واًمشـــرب -ٕن ؾمــبى اعمعـومالت  :اعمعـومالت يمــوًمبقع وكحــقه قمـغم اًمـؽــوح ومــو يتعؾـؼ سمــف

   .وـروري حيتوضمف اًمؽبػم واًمصغػم، وؿمفقشمف مؼدمي قمغم ؿمفقة اًمـؽوح - وكحقمهو

ٕن وىمقع ذًمؽ ذم اًمغوًمى سمعد اًمػراغ مـ ؿمـفقة  :وىمدمقا اًمـؽوح قمغم اجلـويوت واعمخوصامت

  .اًمبطـ واًمػرج

ُبِْتَل » :حلـوسمؾي يرشمبـقن مـو يتعؾـؼ سموًمعبـودات ذم يمتـى اًمػؼـف قمـغم شمرشمقـى طمـديٌ اسمــ قمؿـروا

  .، ومقبدأون سموًمصالة وؿمـرـمفو اًمطفورة، صمؿ اًمزيموة، صمؿ اًمصقم، صمؿ احلٍ(1)ش...اإِلْشاَلُم َظَذ ََخْسٍ 

   :واحلُّٜ مـ افبدء بٚفىٓٚرة

 ،اًمشـفودشملم، وهـل ؿمــرط اًمصـالةٕهنو مػتوح اًمصالة اًمتل هل آيمد أريمون اسؾمـالم سمعـد  .1

   .واًمشـرط مـ ؿملكف أن يتؼدم قمغم اعمشـروط

 .أن اًمطفورة ُّتؾقي، واًمتخؾقي شمؽقن ىمبؾ اًمتحؾقي .1

 :سمعد ذًمؽ كشـرع ذم يمالم اعمصـػ، وىمد ذيمر ذم هذا اًمبوب مخس قمشـرة مسلًمي* 

ِٞ اْفتَخ وزواُل  ,َدِث ومٚ   مًْٚهاْفتَح وهل ارتٍُٚد ) :ؿقفف    (.َب

 :عمصـػ سمتعريػ اًمطفورةسمدأ ا

   .طمسـقي يموكً أو معـقيي ،اًمـظوومي واًمـزاهي قمـ إىمذار :وهل   افٌِٜ

                                 
 (.19) «مسؾؿ»و(، 8) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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   :شمـؼسؿ إمم ىمسؿلم :ًٚ وصترظ

ضمـؾ  وؾمو ر أمراض اًمؼؾقب، ومـف ىمقًمـف ،وهل ـمفورة اًمؼؾى مـ اًمشـرك :ضٓٚرة مًْقيٜ -1

 .(1)(ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ) :ضمالًمف

   .وزوال اخلبٌ ،ارشمػوع احلدث ومو ذم معـوه :وهل اعمرادة هـو، وهل :ضٓٚرة حستٜٔ -1

 :وي بغ مـ تًريػ افىٓٚرة أهنٚ تنّؾ ثالثٜ أصتٔٚء

وصػ يؼقم سموًمبدن يؿـع مــ اًمصـالة وكحقهـو ممـو  :أي زواًمف، واحلدث :ارشمػوع احلدث -1

 .يشؽمط ًمف اًمطفورة

احلـدث رضمؾ سمول ومفق حمدث، واشمصػ سمام يؿـع مـ اًمصالة، ومنذا شمطفـر ومؼـد زال  :مثٚل ذفؽ

  .وارشمػع

ومفـق  اً ومـو أوضمـى ووـقء ،ومفـق أيمـؼم ومـام أوضمـى همسـالً  :ويـؼسؿ احلـدث إمم أيمـؼم وأصـغر

 .أصغر

يمؾ ـمفـورة ٓ حيصـؾ  :وووسمط مو يؽقن ذم معـك رومع احلدث :مو ذم معـك ارشمػوع احلدث -1

 .هبو رومع ًمؾحدث أو ٓ شمؽقن قمـ طمدث

 :وهذا فف أمثِٜ مْٓٚ

ــراومعلم ًمؾحــدثومفــ ،اًمقوــقء واًمغســؾ اعمســتحبون .أ  ،ام ذم اًمصــقرة يموًمقوــقء واًمغســؾ اًم

 .ويسؿقون ـمفورة، وًمقس ومقفام رومع طمدث

 .مـ كقم ًمقؾ وكحق ذًمؽ اًمؼو ؿٍ  يدِ  ويمذا همسُؾ  ،مو زاد قمغم اعمرة ذم اًمقوقء .ب

اًمبقل ًمق شمقول مـ اًمبقل ًمقصكم ومقؽـقن هـذا اًمقوـقء ىمـد طمصـؾ سمـف معــك  مـ سمف ؾمؾُس  .ج

 .زلٕن احلدث ل ي :ارشمػوع احلدث

 .اًمـ َجُس، وموًمطفورة شمشؿؾ يمذًمؽ زوال اًمـجوؾمي :واخلبٞ :زوال اخلبٌ -3

                                 
 (.18: )اًمتقسمي (1)
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 :ؾٚفىٓٚرة تنّؾ هذه افثالث

 .يمرضمؾ سمول صمؿ شمقول :ارشمػوع احلدث (1

 .مو ذم معـك ارشمػوع احلدث (1

وًمــذا ومؿـــ  :يمرضمــؾ قمــغم صمقسمــف كجوؾمــي وملزاألــو، ومفــذا داظمــؾ ذم اًمطفــورة :زوال اًمـجوؾمــي (3

 .]بٚب إزافٜ افْجٚشٜ[ :أسمقاب يمتوب اًمطفورة

 ؟وبغ ارتٍٚد احلدث -وهق افْجٚشٜ-مٚ افٍرق بغ زوال اخلبٞ  :ؾ٘ن ؿِٝ

 :وهل وً أن سمقـفام ومروىم :ؾٚجلقاب

أن رومع احلدث شمشؽمط ًمف اًمـقي، أمو إزاًمي اخلبٌ ومـال شمشـؽمط ًمـف اًمـقـي، ومؾـق اكسـؽى قمـغم  -1

 .صمقسمف موٌء سمال ىمصد وزاًمً سمف اًمـجوؾمي ـمفر

صـؾ سمـلي ؿمــلء تسمؾ  ،يشؽمط ومقف اعموء، أمو إزاًمي اخلبٌ ومال شمشؽمط سموعموء أن رومع احلدث -1

 .يزيؾ اًمـجوؾمي

 .إزاًمي :ول يؼؾ (زوال اخلبٌ) :وألذيـ اًمػرىملم، ىمول اعممًمػ ذم اعمتـ

ٕكف مـ سموب اعملمقرات، أمو إزاًمـي اخلبـٌ  :أن رومع احلدث ٓ يعذر ومقف سموجلفؾ واًمـسـقون -3

 .ٕكف مـ سموب اًمؽموك واعمـفقوت :ـقونومقعذر ومقف سموجلفؾ واًمـس

ٌٜ ) :ؿقفف  (.ادُٔٚه ثالث

 .ٕن اًمطفورة سموعموء هل إصؾ، وذيمر هـو أىمسوم اعمقوه :ؿمـرع اعممًمػ ذم اًمؽالم قمغم اعمقوه

شمليت سمعدهو، ومؼـول سمـلن اعمقـوه صمالصمـي  وً وهذه اعمسلًمي صّدرهو اعممًمػ ذم اًمبوب ًمقبـل قمؾقفو أطمؽوم

 :أىمسوم

   .ـمفقر -1

   .ـموهر -1

 .كجس -3
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 .هق اًمطوهر ذم كػسف اعمطفر ًمغػمه :ؾٚفىٓقر

 .هق اًمطوهر ذم كػسف همػم اعمطفر ًمغػمه :وافىٚهر

أو ٓىموهو وهق يسـػم، أو اكػصؾ قمـ حمؾ كجـس  ،هق مو شمغػم أطمد أوصوومف سمـجوؾمي :وافْجس

   .ىمبؾ زواألو

   :ودفٔؾ هذا اف َستٔؿ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ) :ىمقًمــــــــف  (1

 .(1)(ۈئ ۈئ

وهـق اًمبـوىمل قمـغم  ،أن أيـي دًمـً قمـغم أن اًمطفـورة شمؽـقن سموعمـوء اعمطؾـؼ :وجف آش دٓل مْف

 .ظمؾؼتف، ومنن ل يقضمد ومنكـو كـتؼؾ إمم اًمتقؿؿ

تتؾي » :ذِم اًْمَبْحــرِ  ^ اهللِىَمــوَل َرؾُمــقُل  :، ىَمــوَل طمــديٌ أيب هريــرة  (1 تتقُر َمتتُٚؤُه احْلِ ُٓ ُهتتَق افىَّ

َْٔ ُ فُ   .(2)شَم

ًمؽــ أؿمـؽؾ  ،قمـدهؿ ومفق ـموهرٌ  ،ؿقا أن اًمبحر ًمقس سمـجسؾِ أن اًمصحوسمي قمَ  :لوجف آش دٓ

   .(3)^ومؾذا ؾملل اًمـبل  :-أي مطفر ًمغػمه أم ٓ- ؟قمغم اًمصحويب اًمسو ؾ هؾ موء اًمبحر ـمفقر

 :ؾَٚل ,ثؿ بدأ ادٗفػ يٍهؾ   هذه إؿسٚم افثالثٜ

ََ ِف وهق افبٚؿل ظذ ,افىٚرَئ ؽُره وٓ ُيِزيُؾ افََّْجَس  ,َضٓقٌر ٓ َيْرَؾُع احلَدَث ) :ؿقفف ِْ  (.ِخ

 ،أو طمؽـامً  ،سمحقـٌ ل يتغـػم ؿمــلء مــ أوصـوومف ،وهـق اًمبـوىمل قمـغم ظمؾؼتـف طمؼقؼـيً  :ـمفقر .1

   .سمحقٌ إكف شمغػم سمام ٓ يسؾبف اًمطفقريي

                                 
 (.13: )اًمـسوء (1)

: وصححف(، 386) «موضمف اسمـ»و(، 331) «اًمـسو ل»و(، 69) «اًمؽممذي»و ،(83) «داود أسمق» أظمرضمف (1)

 .واًمبقفؼل، واحلويمؿ، طمبون واسمـ، ظمزيؿي واسمـ، واًمؽممذي، اًمبخوري

 . اًمؼقؿ واسمـ، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره ألام، صموًمٌ وٓ وكجس، ـمفقر: ىمسامن اعموء أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (3)
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   .اعموء اًمـوزل مـ اًمسامء، أو اعمخرج مـ اًمبتر قمغم ـمبقعتف :مثٚل افىٓقر حََٜٔ

   .سّخـ أو اعمتغػم سمغػم مموزج، أو سمام يشؼ صقن اعموء قمـفاعم :مثٚل افىٓقر حُاً 

 :وفِاء افىٓقر مٔزتٚن ذـرمهٚ ادٗفػ

ومغػم اعموء اًمطفـقر مــ اعمو عـوت ٓ يرومـع احلـدث، ؾمـقاًء يموكـً  :أكف ٓ يرومع احلدث همػمه -1

، (1)(ى ى ائ ائ ەئ ې) :ٕن اهلل ىمـول :أو همػمه يمـوًمؾبـ واًمعصــػم وكحـقه كبقذاً 

 .ومجعؾ اًمطفورة مـ ظموصـقي اعموء ،(2)(چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ) :وىمول

 .أكف ٓ يزيؾ اًمـجوؾمي اًمطور ي همػمه -1

، ومؾـام وىمعـً قمؾقـف اًمـجوؾمـي اً يمون ذم إصـؾ ـمـوهر قمغم حمؾٍ  هل اًمتل شَمِردُ  :وافْجٚشٜ افىٚرنٜ

 .(3)كجوؾمي طمؽؿقي يطفرهو اعموء، يمثقب أصوسمف سمقل، ومال يزيؾف إٓ اعموء وً صور كجس

 :ًمقخرج اًمـقع اًمثوين مـ كققمل اًمـجوؾمي، وهـل اًمـجوؾمـي اًمعقـقـي :ـجوؾمي اًمطور ياًم :وإكام ىمول

 .اً يموًمؽؾى واخلـزير، ومفذه ٓ شمطفر أسمد

َىتِع ـتٚؾقرٍ ) :ؿقفف َِ َ بٌتِر ُُمَتِٚزٍج ـ ترَّ ٌَ ؾ٘ن َت
ـٍ  ,(4) تٍح متٚنل   ,أو ُدْهت ِْ

ِّ ـَ بتَِْجسٍ  ,أو بِ  ,أو ُشتخِّ

ِرهَ   (.ـُ

   :ًمؽـ يؽره اؾمتعامًمف اً قمروً ًمؾامء، ومنكف يظؾ ـمفقرذيمر اعممًمػ  ؾًي مـ إمقر إذا 

وهــق كــقع مـــ -ٓ يــذوب ومقــف يموًمؽــوومقر  :أي ،أن يتغــػم سمشـــلء ٓ يامزضمــف وٓ خيوًمطــف (1

                                 
 (.13: )اًمـسوء (1)

 (.11: )إكػول (1)

 ويطفر شمطفر ومنهنو، همػمه مـ أو اعموء مـ، يمون مزيؾ سملي زاًمً إذا اًمطور ي اًمـجوؾمي أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (3)

 .وهمػمهؿ واجلؼميـ واًمعثقؿلم شمقؿقي اسمـ واظمتوره احلـػقي، ىمقل وهق و،حمؾف

و اعموء ذم ُوِوَعً إذا اًمؼطع ومفذه، ىمطع همػم كوقمامً  ودىمقؼوً ، ىِمطعوً  يؽقن اًمطِّقى مـ كقع وهق (1)  ـمعؿف شُمغػمِّ  ومنهن 

 اًمشـرح». مؽروه ـَمُفقر ومنكف ،هبذا شمغػم   ومنذا، ومقف شمذوب ٓ: أي، ُُّتوًمطف ٓ: أي، متوزضُمف ٓ وًمؽـفو، ورا حتف

 (.1/31) «اعمؿتع
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 .(1)وهق اًمذي أصؾف مـ اعموء ٓ اعمعدين :واعمؾح اعمو ل ،واًمدهـ -اًمطقى

ـَ سمِـَِجسٍ  (1 ٕكـف ٓ  :يؽـره اؾمـتعامًمف ًمؽــ ،اً ومنكف يؽقن ـمفـقر ،يمروث محور وكحقه ،إذا ؾُمخِّ

ــ ــول  وً يســؾؿ هموًمب ــد ىم ـــ دظمــون اًمـجوؾمــي، وىم  م
ٍ
ــزاء ـــ صــعقد أضم َٓ » :^م َدْد َمتتٚ َيِريُبتتَؽ إَِػ َمتتٚ 

 .(2)شَيِريُبَؽ 

 .(3)ٕكـو ل كتحؼؼ وصقل اًمـجوؾمي إًمقف، وإٓ ًمؼقؾ سموًمتحريؿ :وإكام ىمقؾ سموًمؽراهي

ثِتتف) :ؿقفتتف ُْ ُّ َ بِ تترَّ ٌَ ٍٝ ؾٔتتف ,ُن ادتتِٚء ظْتتفأو بتتا َيُنتتؼي َصتتقْ  ,وإن َت ٚبتت َٕ أو  ,أو َوَرِق صتتَجرٍ  ,متتـ 

 ٍٜ  َْٔ  َم
جَٚوَرةِ ُّ سِ  ,بِ ّْ ـَ بٚفن َرهْ  ,أو بىِٚهرٍ  ,أو ُشخِّ ُْ  (.مل ُي

سمـؾ يبؼـك ـمفـقرًا وٓ يؽـره  ،ذيمر اعممًمػ قمدة طموٓت تصؾ ًمؾامء، ومع ذًمؽ ٓ شمغػّم طمؽؿف

   :اؾمتعامًمف، وهل

 . سمشـلء طمودث ومقف، ويسؿك اعموء أضمـإذا شمغػم اعموء مـ ـمقل إىمومتف وريمقده ٓ .1

ـَ ذِم ُأطُمـدٍ  ^ اهللِظَمَرضْمـَـو َمـَع َرؾُمـقِل  :طمديٌ اًمزسمػم سمـ اًمعقام ىَموَل  :وافدفٔؾ   :ىمـول ،ُمْصـِعِدي

ـَ َأيِب ـَموًمٍِى  ^ اهللِصُمؿ  َأَمَر َرؾُمقُل »  ذِم َدَرىَمتِـفِ  ،وَمَلشَمك اعمِْْفَراَس  ،قَمكِم  سْم
ٍ
َراَد َرؾُمـقُل وَمـلَ  ،َوَأشَموُه سمِـاَمء

َب ِمـُْف وَمَقضَمَد ًَمُف ِرحي ^ اهللِ ـِذي ذِم َوضْمِفـفِ  ،وَمَعووَمفُ  وً َأْن َينْمَ َم اًم   ^ومغسـُؾ اًمـبـل  ،(4)«وَمَغَسـَؾ سمِـِف اًمـد 

 .يدل قمغم ـمفورشمف ،اًمدم سمف

 .وٕن ذًمؽ ٓ يسؾبف اؾمؿ اعموء اعمطؾؼ، ومصور طمؽؿف يمحؽؿ اًمبوىمل قمغم أصؾ ظمؾؼتف

ــوء سمشـــ .1 ــفإذا شمغــػم اعم ــوء قمـ ــدير قمشــى أو  ،لء ـمــوهر يشــؼ صــقن اعم ــً ذم اًمغ ــق كب ــام ًم يم

                                 
 .اعموء وملصؾف، اعموء مـ يستخرج اًمذي ومفق: اعمو ل سمخالف إرض، مـ ُيستخَرُج  اًمذي هق (1)

 . قمكم سمـ احلسـ طمديٌ مـ، وصححف (1518) «اًمؽممذي»و(، 3/119) «أمحد» أظمرضمف (1)

 .يمراهي دون اًمسوسمؼي مثؾيإ ذم ـمفقراً  اعموء يبؼك: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (3)

 وطمسـف(، 15/136) «صحقحف» ذم طمبون واسمـ، راً ـخمتص( 1691) «اًمؽممذي»و(، 3/33) «أمحد» أظمرضمف (1)

 (. 915) «اًمصحقحي» ذم إًمبوين
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أو ؾمـؼط ومقـف أوراق ؿمـجر، أو يمـون ومقـف را حـي ؾمـؿؽ وكحـقه، ومفـذه ـمـوهرة، ويشـؼ  ،(1)ـمحؾى

 .صقن اعموء قمـفو

إذا شمغػم اعموء ًمؽقكف ضموور مقتي، يمام ًمق مـوت طمقًمـف ؿمــقوه ومتغـػمت را حتـف سمسـبى  ـوورة  .3

 .اعمقتي ٓ سموعمامزضمي

 .إذن وموعموء ل ُّتوًمطف اًمـجوؾمي ،أكف شمغػٌم قمـ  وورة ٓ خموًمطي :ٜوافًِ

يمحطى أو هموز وكحقه، ومػـل هـذه احلوًمـي يظـؾ  ،أن يسّخـ اعموء سموًمشؿس أو سمشـلء ـموهر .1

 .، وٓ يؽره اؾمتعامًمفاً اعموء ـمفقر

 .ومؿثؾفو مثؾ مو ًمق سمّرد اعموء ،أن اًمسخقكي صػٌي ظُمؾؼ قمؾقفو اعموء :وافًِٜ

ٍٜ  وإن) :ؿقفف َؾ   َضٓٚرةٍ ُمسَ َحبَّ
ِّ
ًْ ٍٜ  ,ـَ جديِد ُوضقءٍ  ,اشُ  ٍٜ  ,وُؽسِؾ مُجًُت ٍٜ وثٚفثت ٍٜ ثٕٚٔت  ,وَؽستِ

ِرهَ   (.ـُ

إذا اؾمـُتعؿؾ ذم  :ًمؽـ يؽـره اؾمـتعامًمف ًمؾتطفـر، وهـل اً ذيمر اعمصـػ طموًمًي يؽقن اعموء ومقف ـمفقر

   :ـمفورة مستحبي، وهذا ًمف صقر

   :اعمعؾقم أن اًمطفورة ىمسامنٕكف مـ  :إذا اؾمُتخدم ذم دمديد اًمقوقء -1

 .يموًمقوقء ًمرومع احلدث ًمؽل يصكم :واجبٜ -

 .يمتجديد اًمقوقء وهق قمغم ـمفورة :مس حبٜ -

 .اعمتسوىمط مـ إقمضوء :وادٚء ادس ًّؾ ادراد بف

 .إذا اؾمُتخدم ذم همسؾ اجلؿعي، وهق همسؾ مستحى يمام ؾمـقليت -1

 .اًمقوقءإذا اؾمتخدم ذم اًمغسؾي اًمثوكقي واًمثوًمثي ٕقمضوء  -3

ؾمــقاًء يمــون دمديــد  ،أكــف إذا أظمــذ اعمــوء اعمتســوىمط، وهــق اعمســتعؿؾ ذم ـمفــورة مســتحبي :وادتتراد

                                 
(1) : ُٛ ُِ ْح  .ويعؾقه اعموء ذم خيؾؼ ًمزج أظمضـر ؿمـلء، وومتحفو اًمالم سمضؿ افىي
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 .(1)ووقء، أو همسؾ  عي، أو اًمغسؾي اًمثوكقي واًمثوًمثي ومتطفر سمف، ومنكف يصح مع اًمؽراهي

َ ْغ ) :ؿقفف َِّ َغ ُؿ َِ  َرْضتٍؾ ِظَراؿِتل  تَريبت :ومهتٚ ,وهق افُثرُ  -وإن َب
ِٜ ٌٜ  - ًٚ ََخُْستان ؾخَٚفَىْ تُف ٕجٚشت

هُ  ْ ٌَرِّ  ؾِؿ ُت
ِٜ ْزُحف ,ؽُر َبْقِل آَدِمل  أو َظِذَرتِف ادٚنً َٕ ِذرُة وَيُنؼي  ًَ ـّهتِِٕٚع ضريتِؼ  ,أو خَٚفَىف افَبْقُل أو اف

 َٜ َُّ  (.ؾَىٓقرٌ  :َم

 :افًِاء يَسّقن ادٚء بٚفْسبٜ دَداره إػ ؿسّغ

 .وهق مو سمؾغ اًمؼؾتلم :مٚء ـثر -1

 .وهق مو دون اًمؼؾتلم :ؿِٔؾ مٚء -2

 ؟مٚ مَدار افَِ غ* 

مؼدار اًمؼؾي اًمقاطمدة شمسـووي مـو تلم ومخســلم، ومؿؼـدار اًمؼؾتـلم إذن مخسـام ي رـمـؾ قمراىمـل، 

 198× رـمـؾ  599)همـرام، وطمقـفـو كضــرب  (198)واعمثؼـول=  ،مثؼوًٓ  (99)واًمرـمؾ اًمعراىمل= 

   .يمقؾق (191)ي اًمؼؾتلم سموًمؽقؾقات شمسوو :همرام، أي (191999)=  (همرام

 .وً ٕن يمؾ مو ي رـمؾ ىمرسمي شمؼريب :وً وسموًمِؼَرب= مخس ىمرب شمؼريب

 :ؾال خيِق مـ حٚف غإذا ظموًمطتف اًمـجوؾمي،  :وملومود يمالم اعممًمػ سملن اعموء اًمؽثػم

 .ومنكف كجس :أن يتغػم سموًمـجوؾمي -أ 

 :ومال خيؾق مـ طموًمتلم ،أن ٓ شمغػّمه اًمـجوؾمي -ب

إهنـو شمـّجسـف سمؿجـرد  :و قمذرشمـف اعمو عـي، ومؼـول اعممًمـػ هــوأن شمؽقن اًمـجوؾمي سمـقل آدمـل أ .1

 .اعمالىموة واعمخوًمطي وًمق ل يتغػم

طمـديٌ أيب هريـرة  :وسمـلم سمؼقـي اًمـجوؾمـوت ،واًمدًمقؾ قمغم اًمتػريؼ سمـلم سمـقل أدمـل وقمذرشمـف

انِِؿ افَِّذي َٓ ََيْتِري» :وً مرومققم  ْؿ ِ  ادَِٚء افدَّ ـُ َـّ َأَحُد ٌْ َ  ,َٓ َيُبقَف وهـذا يشـؿؾ  ،(2)شِستُؾ ؾِٔتفِ ُثتؿَّ َي

                                 
 .اًمؽراهي قمدم:  ؾاعمسو هذه ذم أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 (.181) «مسؾؿ»و، ًمف واًمؾػظ( 139) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)



  

 
 كتةةةةةةةةةةةةةةةاب ال َةةةةةةةةةةةةةةةار  

 
26 

   .ويؽقن طمديٌ اًمؼؾتلم ًمبؼقي اًمـجوؾموت ،ؼ سمف اًمعذرةؾحَ ويُ  ،سموًمبقل وهق ظموٌص  ،اًمؼؾقؾ واًمؽثػم

ذم سمريمي موء، ومنهنو شمـجس يمـؾ اًمؼميمـي سمؿجـرد مالىمـوة اًمبـقل  اً يسـػم رضمٌؾ سمول سمقًٓ  :مثٚل ذفؽ

 .(1)وهذا ىمقل متؼدمل احلـوسمؾي ،وًمق ل شمتغػم سموًمـجوؾمي

إذا ؿمؼ كزح هـذا اًمبـقل أو اًمعـذرة مــ اعمـوء، ومــحؽؿ طمقـفـو قمـغم  :اش ثْك ادٗفػ مـ هذاثؿ 

 .مو ل يتغػم سموًمـجوؾمي ،اعموء سملكف ـمفقر

ُك اًمتـل قُمِؿَؾـً  :مصـوكع ـمريـؼ مؽـي :ومثَّؾ ادٗفػ دٚ ينؼ ٕزحتف بتت وهـل إطمـقاض واًمـؼِمَ

اًمســققل ويشــرب مـفـو احلجـوج ًمتتجؿـع ومقفـو  ،سمطريؼ مؽي، مـ اًمعـراق إمم مؽـي ذم ممـر احلجـوج

وسمعضــفو مقضمــقد إمم أن، ومفــذه إطمــقاض إذا ؾمــؼط ومقفــو اًمبــقل أو اًمعــذرة يشــؼ  ،واعمســوومرون

 .كزطمفو

ومـوًمعؼمة طمقـفـو سمـوًمتغػّم، ومـنن همـػّمت  :أن شمؽقن اًمـجوؾمي همػم سمقل أدمـل وقمذرشمـف اعمو عـي .1

 .(2)اًمـجوؾمُي اعموء ومفق كجس، وإن ل شمغػّمه ومفق ـمفقر

ٍٜ ظـ َحَدٍث ) :ؿقفف ْٝ بف امرأٌة فىٓٚرةٍ ـٚمِ َِ  (.وٓ َيْرَؾُع َحَدَث رُجٍؾ َضٓقٌر َيستٌر َخ

وهـذه  ،أن اعموء إذا ُوضِمَدت ومقـف هـذه اًمؼقـقد، ومنكـف يؽـقن طمقـفـو ٓ يرومـع طمـدث اًمرضمـؾ :أي

 :اًمؼققد هل

 .دون اًمؼؾتلم اً أن يؽقن اعموء اًمذي ظمؾً سمف اعمرأة يسـػم -1

 .ف أكثكأن شمؽقن اًمتل ظمؾً سم -1

 .-سموًمغي قموىمؾي :أي-أن شمؽقن مؽؾػي  -3

 .أهنو شمـػرد سمف وشمتقول سمف وطمدهو ومال حيضـرهو أطمد :أن ُّتؾق سموعموء سمؿعـك -1

                                 
 مـ يمغػمهو هل اعمو عي وقمذرشمف أدمل سمقل أن: أمحد قمـ روايي وهق اعمتلظمريـ قمـد اعمذهى مـ واعمشفقر (1)

 .شمغػم إذا إٓ، هبو اًمؽثػم اعموء يـجس ٓ، اًمـجوؾموت

 أو ًمقكف: اًمثالصمي أوصوومف أطمد شمغػم إذا إٓ، أيمثر أو اًمؼؾتلم دون يمون ؾمقاءً ، ؼوً مطؾ اعموء يـجس ٓ أكف: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .واًمعثقؿلم، شمقؿقي واسمـ احلـوسمؾي، مـ اخلطوب وأيب، قمؼقؾ اسمـ اظمتقور وهذا، را حتف أو ـمعؿف
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 .أن شمتطفر سمف ـمفورة يمومؾي قمـ طمدث -5

 .ًمؽـف ٓ يرومع طمدث اًمرضمؾ ،ومنذا وضمد هذا ومنكف يؽقن اعموء اًمبوىمل مـ ـمفورهتو ـمفقراً 

ٌُ  :وافدفٔؾ ظذ ذفؽ ـِ قَمْؿٍرو اًمِغَػـوِريِّ ا طَمِدي ُجتُؾ  ^َأنَّ افَّْبِتلَّ » :حلََؽِؿ سْم  افرَّ
َٖ ت هَنَتك َأْن َيَ َقضَّ

قِر  ُٓ ْوِؾ َض ٍَ َّ بِ  .(1)شْرَأةِ اْفت

ٌُ مُحَْقدٍ و يِّ  طَمِدي ْؿػَمِ ـْ َرضُمٍؾ َصِحَى اًمـ بِل  ، احْلِ َ ِستَؾ » :سمـحقه، وومقف زيودة ^ قَم ٌْ َّ َأْن َت ْرَأُة اْفتت

ُجؾِ  ْوِؾ افرَّ ٍَ  .(3)، وسمـحقه قمـ قمبد اهلل سمـ ؾمـرضمس(2)شبِ

 .وً ومػل هذه إطموديٌ اًمـفل قمـ اًمقوقء سمػضؾ ـمفقر اعمرأة، وضمقاز أن يغؽمومو  قع

ومنكف ل يرد ذم إطموديٌ، وًمعؾفؿ أظمـذوه مــ اًمـفـل قمــ  :وأمو اؿمؽماط اخلؾقة مـ اعمرأة سموعموء

   .(4)وً قعمع مو ورد مـ إسموطمي أن يغتسال   ،اهمتسول اًمرضمؾ سمػضؾ اعمرأة

ف أو رُُيف) :ؿقفف ُٕ ف أو فق ُّ ًْ َ َض ٌَرَّ  (.بَىْبٍخ  ,وإن َت

   :افىٚهر ؽر ادىٓر صترد أن   بٔٚن افَسؿ افثٚن وهق

 .ًمؽـ ٓ يطفر همػمه، ومال يرومع احلدث وٓ يزيؾ اخلبٌ ،اًمطوهر ذم كػسف :أي

 :همػم مطفر ذم طموٓت اً وسملّم اعممًمػ أن اعموء يؽقن ـموهر

يمـقرق ؿمـوي أو حلـؿ  ،أن يطبخ ومقف ؿمـلء ـموهر ومقتغػم ًمقكـف أو ـمعؿـف أو رحيـف :وػاحلٚفٜ إ

 .وكحقه

                                 
 «موضمف اسمـ»و(، 313) «اًمـسو ل»و(، 61) «اًمؽممذي»و(، 81) «داود أسمق»و(، 19/195) «أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/13) «اسرواء» ذم إًمبوين وصححف(، 373)

(، 1/191) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 138) «اًمـسو ل»و(، 81) «داود أسمق»و(، 38/111) «أمحد» أظمرضمف (1)

 .إًمبوين وصححف

: وًمػظف(، 1/197) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/111) «إوؾمط» ذم واًمطؼماين(، 371) «موضمف اسمـ» أظمرضمف (3)

ضُمُؾ  َيْغَتِسَؾ  َأنْ  ^ اهلل ِ َرؾُمقُل  كهَنَ »: ىمول   سمَِػْضؾِ  اًمر 
ِ
ْرَأةُ ، اعْمَْرَأةِ  َوُوقء ضُمؾِ  سمَِػْضؾِ  َواعْمَ ـْ ، اًمر   .«َ ِقعوً  َيشـرقَمونِ  َوًَمؽِ

 اسمـ: واظمتوره، اًمثالصمي إ ؿي ىمول وسمف، اعمرأة ـمفقر سمػضؾ اًمرضمؾ يتقول أن جيقز أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واًمعثقؿلم، واًمسعدي، اًمقهوب قمبد سمـ وحمؿد ،شمقؿقي
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 (.أو شٚؿٍِط ؾٔف) :ؿقفف

 ؾٍ َسـيمزقمػران وًمبـ وقمَ  ،أن يسؼط ومقف ؿمـلء ـموهر ومقتغػم ًمقكف أو ـمعؿف أو رحيف :احلٚفٜ افثٕٜٚٔ

 .وكحقه

 .وشمؼدم سمقون ذًمؽٓ يامزضمف يمؽوومقر،  مو يشؼ صقن اعموء قمـف ومو :ويس ثْك مـ ذفؽ

ِِِِٔف َحَدٌث ) :ؿقفف ََ  (.أو ُرؾَِع ب

، ويرومع سمف طمدث يمام ًمق يمون ذم إكـوء ومتقوـل -دون اًمؼؾتلم- أن يؽقن اعموء ىمؾقالً  :احلٚفٜ افثٚفثٜ

وؾمبؼ ذيمـر دًمقـؾ ذًمـؽ  ،اً إمم يمقكف ـموهر اً ومقـتؼؾ مـ يمقكف ـمفقر ،مـف، وهمؿس يده سمـقي رومع احلدث

 .قمـد ذيمر اًمؼؾتلم

َس ؾٔف يُد ؿٚنٍؿ مـ ٕقِم فٍٔؾ ٕٚؿٍض فُقضقءٍ أو ) :ؿقفف ِّ  (.ُؽ

 .ومقف يُد ىمو ٍؿ مـ كقم ًمقٍؾ كوىمٍض ًمؾقوقء وُيغؿس أن يؽقن ىمؾقالً  :احلٚفٜ افرابًٜ

ْقِمتفِ » :طمديٌ أيب هريرة  :وافدفٔؾ َٕ ـْ  ْؿ ِمت ـُ َظ َأَحُد ََ ْٔ تِٚء  ,إَِذا اْشَ  َٕ تْس َيتَدُه ِ  اإْلِ ِّ ٌْ َؾتاَل َي

 ٚ َٓ َِ ِس ٌْ ْٝ َيُدهُ  :ًٚ َثاَلثَح َّك َي ـَ َبَٚت َٓ َيْدِري َأْي ُف  َّٕ  .(1)شَؾِ٘

ُٜ هبٚ) :ؿقفف ْٝ افْجٚش  زاَف
ٍٜ  (.ؾىِٚهرٌ  ,أو ـٚن آِخَر َؽسِ

ومقـػصـؾ اعمـوء قمــف، وموًمغسـؾي إظمـػمة اًمتـل زاًمـً هبـو  وً كجسـ وً أن يغسؾ ؿمــقت :احلٚفٜ اخلٚمسٜ

   .شمؽقن ـموهرة ،اًمـجوؾمي ول شمتغػم سمـجوؾمي

ًخ  ،سؾ إكوءه مــ كجوؾمـي يمؾـىرضمؾ هم :مثٚل ذفؽ واًمسـوسمعي يؽـقن  ،همسـالت كجسـي وموًمسـ

 .ٕهنو آظمر همسؾي زاًمً اًمـجوؾمي هبو :اً اعمـػصؾ ـموهر

ومالىمـك اًمـجوؾمـي وهـق يســػم  ،ومقؽقن ىمد ٓىمـك اًمـجوؾمـي وهـق يســػم ،أكف موء يسـػم :وافًِٜ

 .(2)يـجس سمؿجرد اعمالىموة

                                 
 .ًمف واًمؾػظ( 87) «مسؾؿ»و(، 161) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 .ألام صموًمٌ ٓ ىمسؿلم اعموء ضمعؾ مـ ىمقل ذيمر وؾمبؼ، ًمغػمه مطفر ـمفقر اًمصقر هذه  قع ذم اعموء أن: اًمثوين اًمؼقل (1)
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 :ؿٚل ادٗفػ 

َ بْجٚ :وافَِّْجُس ] ٌَرَّ ٍٜ مٚ َت َؿَٚهٚ وهق َيسترٌ  ,َش َٓ ٍٜ ؿبَؾ زواِْلٚ ,أو  َهَؾ ظـ َُمَؾِّ ٕجٚش ٍَ ْٕ  .أو ا

ْحتِقه  َٕ ُ افتِْجِس افُثتِر  ,ؾْ٘ن ُأضتتَٔػ إػ ادتِٚء افتَِّْجِس ضٓتقٌر ـثتٌر ؽتُر ُتتراٍب و تري ٌَ أو َزاَل َت

ٍ  ,بٍِْسف ٌَرِّ َل بًَده ـثٌر ؽُر ُمَ 
َِ ِزَح مْف ؾَب ُٕ رَ  ,أو  ُٓ ِٜ متٍٚء أو ؽتِره وإن صؽَّ  .َض  ,أو َضٓٚرتِتف ,  ٕجٚشت

 .َبَْك ظذ افَٔغِ 

ُىٓتا ,وإن اْصَ َبَف َضٓقٌر بَِْجٍس َحُرَم اشت ًاُْلا ومل ُيَ َحترَّ  ِْ ِؿ إراؿتُ ٓا وٓ َخ ّي ُط فِ تٔ  ,وٓ ُيْنتَسَ

َٖ مْٓا ُوضقء ٌٜ  :اً واحد اً وإن اْصَ َبَف بىِٚهٍر َتَقضَّ ٌٜ ومـ هذا ُؽرؾ    .وَصذَّ صالًة واحدةً  ,مـ هذا ُؽرؾ

 ٍٜ َمت َحرَّ ُّ  أو بِ
ٍٜ ْٝ ثٔتٌٚب ضتٚهرٌة بَِْجَست َٓ َصتذَّ   ـتؾِّ ثتقٍب صتالًة بًتدد افتتِْجِس أو  ,وإن اْصتَ َب

ِم وزاَد صالةً   .[ادحرَّ

 

ٍٜ  :وافَِّْجُس ) :ؿقفف َ بْجَٚشت ٌَرَّ َؿَٚهتٚ وهتق َيستترٌ  ,مٚ َت َٓ ٍٜ ؿبتَؾ  ,أو  َهتَؾ ظتـ َُمَتؾِّ ٕجٚشت ٍَ ْٕ أو ا

 (.ٚزواْلِ 

 :وذـر أن فف ثالث صقرأؿمور هـو إمم اًمؼسؿ اًمثوًمٌ وهق اًمـجس، 

ومـام دام أكـف شمغـػم  ،شمغػم ًمقكف أو ـمعؿف أو رحيـف ،اً أو يمثػم ؾمقاًء يمون ىمؾقالً  :مٚ تٌر بٚفْجٚشٜ (1

 .أطمد أوصوومف اًمثالصمي سموًمـجوؾمي، ومنكف كجس، ىمّؾ أو يمثر

ءٌ اْفتتَا إِنَّ » :ىمول ^أن اًمـبل  ،طمديٌ أيب ؾمعقد  :وافدفٔؾ ُستُف َرْ َٓ ُيَْجِّ َٛ  ,َء  ت َِ َّٓ َمتٚ َؽ إِ

ِف َوَفْقِٕفِ  ِّ ًْ  .(1)شَظَذ ِرُيِِف َوَض

 .ومقـجس وًمق ل يتغػم :أن يالؿل افْجٚشٜ جمرد مالؿٚة وهق يستر دون افَِ غ (1

                                 
 وصححف(، 1/159) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 8/191) «اًمؽبػم» ذم واًمطؼماين(، 511) «موضمف اسمـ» أظمرضمف (1)

َّٓ »: ىمقًمف دون إًمبوين َٛ  َمٚ إِ َِ فِ  ِرُيِفِ  َظَذ  َؽ ِّ ًْ  سموشمػوق شمصح ٓ وعقػي زيودة وهل: ىمول طمقٌ «َوَفْقِٕفِ  َوَض

  عقاوأ» (:35صـ) «اس وع» ذم اعمـذر اسمـ ىمول، هبو اًمعؿؾ قمغم اًمعؾامء إ وع يمون وإن: اًمـقوي ىمول يمام، اعمحدصملم

 .«يمذًمؽ دام مو كجس أكف: رحيوً  أو، ًمقكوً  أو، ـمعامً  ًمؾامء ومغػمت، كجوؾمي ومقف وىمعً إذا واًمؽثػم اًمؼؾقؾ اعموء أن قمغم
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 .ومام اكػصؾ ومنكف كجس :أن يٍْهؾ ظـ ُمؾ ٕجٚشٜ ؿبؾ زواْلٚ (3

ر سمـف صمقسمـ :مثٚفف  :، وموًمغسـؾي إومم اكػصـؾً ىمبـؾ زوال اًمـجوؾمـي ومفـل كجسـيوً كجسـ وً موء ُيطفِّ

 .وشمؼدم أن اًمؼؾقؾ يـجس سمؿجرد مالىموة اًمـجوؾمي ،ٕهنو يسـػمة دون اًمؼؾتلم

ْحِقه) :ؿقفف َٕ  (.ؾْ٘ن ُأضتَٔػ إػ ادِٚء افَِّْجِس ضٓقٌر ـثٌر ؽُر ُتراٍب و

أكــو ٓ يؿؽــ أن  :يعــل وً كجسـعمّو شمؽؾؿ اعممًمـػ قمــ اعمـوء اًمــجس أراد أن يبـلم أن يمـقن اعمـوء 

 .كستػقد مـف ذم اًمطفورة، إٓ سمعد شمطفػمه وإزاًمي كجوؾمتف

 :ومذيمر هـو ـمرق شمطفػم اعموء اًمـجس، وهل يموًمتوزم

 .وهذه شمؽقن عمو دون اًمؼؾتلم أو اًمؽثػم أو ًمؾؼؾتلم :(اإلضٚؾٜ) .1

 .أن اعموء اًمطفقر اًمؽثػم يدومع اًمـجوؾمي قمـ كػسف ومقدومعفو قمـ همػمه :وافًِٜ

 .-أيمثر مـ اًمؼؾتلم :أي- اً يمثػم اً أن شمضـقػ إمم اعموء اًمـجس موًء ـمفقر :وضريَٜ اف ىٓر بف

، ومنن اًمؼؾقـؾ شمؼـدم أكـف يــجس سمؿجـرد اعمالىمـوة ٕكف إذا أووف ىمؾقالً  :وإكام اؿمؽمط يمقكف يمثػماً 

 .ومنكف يطفره اً ًمؽـ إذا يمون يمثػم ،ًمؾـجوؾمي

ٕن اًمـؽماب ٓ  :وكحـقه مــ أضمـزاء إرض وً أن يؽقن اعمضـوف مـوًء ٓ شمراسمـ :واصسط ادٗفػ

 .(1)مدظمؾ ًمف ذم اًمتطفػم قمـدهؿ

ُ افِْجِس افُثِر بٍِْسف) :ؿقفف ٌَري  (.أو َزاَل َت

 .وهذه ٓ شمؽقن إٓ ذم اعموء اًمؽثػم :سملن شمزول اًمـجوؾمي سمـػسفو :(افزوال) .2

ـجوؾمـي سمـػسـفو وسمعـد أؾمـبقع زاًمـً اًم ،ًمديؽ موء يبؾغ ىمؾتلم أو أيمثر وهـق كجـس :مثٚل ذفؽ

   .اً ومقؽقن ـمفقر ،مـف

                                 
 سموًمـزح يمون ؾمقاء، يطفر اعموء ومنن يمون، وضمف أي قمغم وشمغػمت اًمـجوؾمي زاًمً مو متك أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 سمزواألو، زال سمعؾي صمبً إذا احلؽؿ ٕن: أىمؾ أو أيمثر أو ىمؾتلم يمون وؾمقاء، تاعمطفرا مـ ذًمؽ همػم أو سموسووومي أو

، واًمسعدي قمبداًمقهوب، سمـ حمؿد سمـ اهلل وقمبد، شمقؿقي اسمـ واظمتوره سموًمطفورة، ومـحؽؿ زاًمً اًمـجوؾمي دامً ومو

 .واًمعثقؿلم
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 .ومؽقكف يطفر كػسف مـ سموب أومم ،أن اعموء اًمؽثػم يطّفر همػمه :واًمعؾي

ٍ ) :ؿقفف ٌَرِّ َل بًَده ـثٌر ؽُر ُمَ 
َِ ِزَح مْف ؾَب ُٕ رَ  ,أو  ُٓ  (.َض

 .همػم متغػم سموًمـجوؾمي ومقـزح مـف، ومقبؼك سمعد اًمـزح ـمفقر يمثػم اً سملن يؽقن يمثػم :(افْزح) .3

وملظمـذت مــف طمتـك زال اًمتغـػم سموًمـجوؾمـي  ،قمـدك موء أيمثر مـ ىمؾتـلم وهـق كجـس :ذفؽمثٚل 

 .اً ومقؽقن ـمفقر ،ىمؾتون أو أيمثر لوسمؼ

  .طمتك يبؼك سمعد إظمذ ىمؾتلم أو أيمثر ،ظموصي سمام هق أيمثر مـ ىمؾتلم -يمام شمرى-وهذه 

ِٜ مٍٚء أو ؽِره) :ؿقفف  (.َبَْك ظذ افَٔغِ  ,أو َضٓٚرتِف ,وإن صؽَّ   ٕجٚش

 .إصؾ ذم اعمقوه وهمػمهو أهنو ـموهرة وًمقسً سمـجسي

 :«اًمؼقاقمد اًمػؼفقي»ىمول اًمسعدي ذم مـظقمتف 

تتتتتتتتَٚرهْ  َٓ َِٔٚهَْتتتتتتتتٚ افىَّ َْصتتتتتتتُؾ ِ  ِم ْٕ  َوا
 

َجتتتتتتتتتَٚرهْ    َٔتتتتتتتتتتِٚب َواحْلِ َْرِض َوافثِّ ْٕ  َوا
 

 .أكف ـموهر يصح اًمتطفر سمفوٓ يدري قمـ كجوؾمتف، وموٕصؾ  ومنذا وضمد موءً  :وظذ هذا

واعمتقؼـ ٓ يزول سموًمشؽ، وٕن اًمقؼـلم راضمـح قمـغم مـو يطـرأ قمؾقـف  ،أن ـمفورشمف متقؼـي :وافًِٜ

 .مـ اًمشؽ

هتؾ هتذا ادتٚء ٕجتس أو  :وؿمـؽ اسكسـون ،ًمؽـ إذا يمون اعموء ومقف ؿمـلء مـ اًمتغػم وكحق ذًمؽ

ي اعمـوء ىمبـؾ ـمـروء اًمشـؽ قمؾقـف، أكف يبـل قمغم اًمقؼلم، وهق موٓ ؿمؽ ومقف، وهل طموًم :وموحلؽؿ :ضٚهر

وهـق أكـف  ،ومـبــل قمـغم إصـؾ واًمقؼـلم ،ومنن يمون إصؾ ـمفورشمف وؿمؽؽـو هؾ أصوسمتف كجوؾمي أو ٓ

، وًمؽــ ؿمـؽؽـو هـؾ اكتؼـؾ مــ اًمطفـورة إمم مـثالً  اً ٕكـو شمقّؼـو أكـف يمـون ـمـوهر :ـموهر، ويمذا اًمعؽس

 .اًمـجوؾمي أو ٓ

 .ل سموًمشؽأن اًمقؼلم ٓ يزو :وافَٚظدة افٍَٜٓٔ افُزى

واؾمـتدل اًمعؾـامء ألـذه اًمؼوقمـدة سمحـديٌ قمبـد اهلل سمــ زيـد  ،وهل ىموقمـدة ذم يمـؾ أسمـقاب اًمػؼـف

ُف ؿَمَؽو إمَِم َرؾُمقِل  : ـاَلةِ  ^ اهللَِأك  ـَء ذِم اًمص  ْ ـُف جَيِـُد اًمٌم  ق ـُؾ إًَِمْقـِف َأك  ـِذي خُيَ ضُمُؾ اًم  َٓ » :وَمَؼـوَل  ؟اًمر 
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ْف  َع َصْقت ,َيَْْكِ َّ  .(1)شًٚ ْو ََيَِد ِرُيأَ  ًٚ َح َّك َيْس

 :إػ بًوٓٚوْلذه ادسٖفٜ صقر أصٚر ادٗفػ 

وٓ شمـدري هـؾ هـل روصمـي محـور  ،موء ـموهر وضمدت ومقـف روصمـي :ومثوًمف :افنّؽ   افْجٚشٜ .1

 اً وموٕصـؾ واًمقؼـلم أكـف يمـون ـمفـقر ،واعموء متغػم مـ اًمروث ومشؽؽً ،أو روصمي سمعػم ـموهرة ،كجسي

  .ومتطفر سمف وٓ طمرج ،اًمقؼلم ٓ يزول سموًمشؽو ،وؿمؽؽً ذم ـمروء اًمـجوؾمي قمؾقف

   .أن إصؾ ذم إقمقون اًمطفورة :وافًِٜ

 ،ًمق يمـون قمــدك مـوء كجـس، صمـؿ ؿمـؽؽً هـؾ ـمفـر اعمـوء أو ٓ :ومثوًمف :افنؽ   افىٓٚرة .1

 .ومال شمتطفر ،وموًمقؼلم أكف كجس

 (.وإن اْصَ َبَف َضٓقٌر بَِْجٍس َحُرَم اش ًاُْلا ومل ُيَ َحرَّ ) :ؿقفف

 :ؽؾؿ اعممًمػ قمغم أطمؽوم آؿمتبوه، وذيمر صقرشملم مـ صقر آؿمتبوهشم

 :وًمف صقرشمون :آؿمتبوه ذم اعمقوه :إوػ

 :اؿمتبوه موء ـمفقر سمـجس -1

 ،وموؿمتبفو قمؾقف واًمتبسـو ،أطمدمهو ـمفقر وأظمر كجس ،ومنذا يمون ًمدى اسكسون إكوءان ومقفام موء

 .ومؾؿ يعرف اًمطفقر مـ اًمـجس

 .ٕٕف ؿد يقاؾؼ افْجس :غنرم ظِٔف اش ًال ـال ادٚإٕف ُي :ؾَٔقل ادٗفػ

 ؟وهؾ فف أن ي حرى ؾٔىِٛ أهيا افىٓقر وافْجس

 .ٓ يتحرى، سمؾ جيتـى آصمـلم

   :وافًِٜ

أن اضمتـوب اًمـجس واضمى، ومـوٓ يـتؿ اًمقاضمـى إٓ سمـف ومفـق واضمـى، وهـق إذا اؾمـتعؿؾ  -1

 .وىمد يقاومؼ اًمـجس وً أطمدمهو، ومنكف ؾمـقؽقن ؿمويم

                                 
 (.98) «مسؾؿ»و(، 177) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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يمـام ًمـق  ،اؿمتبف قمؾقف اعمبوح سموعمحظقر ذم مقوع ٓ شمبقحف اًمضـرورة ومؾؿ جيز اًمتحـريوٕكف  -1

 .اؿمتبفً أظمتف سملضمـبقي

 .ٕكف قمودٌم ًمؾامء طمؽامً  :يتقؿؿ ويدع يمال اسكوءيـ :وطمقـفو

ًمقتحؼـؼ يمقكـؽ  :اعمـوءيـ ذم إرض ِق رِ أَ  :أومـال كؼـقل ًمـف ،يمقـػ يتـقؿؿ وقمــده اعمـوء :ؾ٘ن ؿٔؾ

 ؟ًمتتحؼؼ اًمـجوؾمي وً ؾطفام  قعأو اظم ،ًمؾامء وً قمودم

ُىٓا) :ؿٚل ِْ ِؿ إراؿُ ٓا وٓ َخ ّي ُط فِ ٔ  (.وٓ ُيْنَسَ

وقمؾقـف  ،ٕكف عمّو شمقؿؿ وشمـريمفام ومفـق همـػم ىمـودر قمـغم اؾمـتعامل اًمطفـقر :وذفؽ :ٓ يشؽمط ذًمؽ

   .يمام ًمق يمون قمـده موء ذم سمتر ٓ يؿؽـف اًمقصقل إًمقف ،وً ٓ طمس ومفق قمودم ًمؾامء طمؽامً 

 .(1)يموعمعدوم طمؼقؼي وً واعمؿـقع مـف ؿمـرقم ،وً ـقع مـ اؾمتعامألام ؿمـرقموٕكف مم

َٖ مْٓا ُوضقء) :ؿقفف ٌٜ  :اً واحد اً وإن اْصَ َبَف بىِٚهٍر َتَقضَّ ٌٜ ومتـ هتذا ُؽرؾت وَصتذَّ  ,متـ هتذا ُؽرؾت

 (.صالًة واحدةً 

 :اؿمتبوه موء ـمفقر سمطوهر :افهقرة افثٕٜٚٔ

ذم كػسـف همـػم مطفـر  وأظمـر ـمـوهرٌ  ،مطفر ًمغػمه رٌ أطمدمهو ـمفق ،ًمق اؿمتبف قمغم اسكسون موءان

 ؟ؾاذا يًٍؾًمغػمه، 

، ومقلظمذ مـ هذا همرومي ومقغسؾ وضمفف، صمـؿ أظمـر يلظمـذ مــف وً يليت سموسكوءيـ ويتقول مـفام  قع

 .همرومي ومقغسؾ وضمفف، وهؽذا إمم متوم اًمقوقء، صمؿ يصكم صالة واطمدة

سمـامء ـمفـقر  وً قمؾؿ أكف صـغم متقوـت ،ةأكف إذا شمقول مـ يمؾ واطمد صمؿ صغم صالة واطمد :وافًِٜ

 .سمقؼلم، وإذا أمؽـ ذًمؽ ومال يصور ًمؾشؽ

                                 
 وأمحد طمـقػي أسمق وىمول، اًمشوومعل ىمقل وهق، فمـف قمغم همؾى سمام ومقعؿؾ اًمؼرا ـ، وضمقد مع يتحرى أكف: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .واًمعثقؿلم، اًمسعدي: مطؾؼوً  سموًمتحري اًمؼقل واظمتور اًمـجس، قمغم اًمطوهر زاد إذا اًمتحري سمجقاز: روايي ذم
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ٍٜ َصذَّ   ـتؾِّ ثتقٍب صتالًة بًتدد افتِْجِس ) :ؿقفف َم َحرَّ ُّ  أو بِ
ٍٜ ْٝ ثٌٔٚب ضٚهرٌة بَِْجَس َٓ وإن اْصَ َب

ِم وزاَد صالةً   (.أو ادحرَّ

اًمثوكقـي مــ صـقر آؿمـتبوه، وهـل  أؿمـور إمم اًمصـقرة ،عمو شمؽؾؿ قمغم آؿمتبوه ومقام يتعؾـؼ سموعمقـوه

 .آؿمتبوه ذم اًمثقوب اًمتل يؾبسفو اعمصكم

 :وأصٚر هْٚ إػ مسٖف غ

 .إذا اؿمتبف قمـد اسكسون صمقوب ـموهرة سمثقوب كجسي :إوػ

 ؟ؾاذا يًّؾويعؾؿ أن اصمـلم مـفو ـموهران وصمالصمي كجسي،  ،قمـده مخسي أصمقاب :مثٚل ذفؽ

   .صالة واطمدة قمغم قمدد اًمثقوب اًمـجسيويزيد  ،يصكم سمعدد اًمثقوب اًمـجسي 

يصـكم أرسمـع صـؾقات  :ًمقتقؼـ أكف صغم صالة واطمدة سمثقب ـموهر، ومػل اعمثـول اًمسـوسمؼ :وذفؽ

إذ إن قمـدد اًمــجس  :هذه إرسمـع سمثـقب ـمـوهر إطمدىٕكف اؾمتقؼـ أن أكف صغم  :يمؾ صالة سمثقب

 .صمالصمي

مــي إمــو أن شمؽــقن حمرمــي حلــؼ اهلل واعمحر ،إذا اؿمــتبف قمـــده صمقــوب مبوطمــي سمثقــوب حمرمــي :افثٕٚٔتٜ

 ؟ؾاذا يًٍؾحلؼ اعمخؾقق يموعمغصقب واعمسـروق،  وإمويموحلرير، 

 .يصكم سمعدد اًمثقوب اعمحرمي ويزيد صالة 

   .(1)سمقؼلم ، أو مبوٍح أكف إذا ومعؾ ذًمؽ قمؾؿ أكف صغم ذم صمقٍب ـموهر :وافًِٜ

 

 

 

                                 
، ويؽػقف واطمدة صالة ومقف ومقصكم، ـموهر أكف فمـف قمغم يغؾى مـفو واطمد صمقب ذم ومقصكم يتحرى أكف: اًمثوين اًمؼقل (1)

 اسمـ: واظمتوره اًمعؾامء،  فقر ىمقل وهق حمرمًو، أو كجسوً  ومقف اعمشؽقك يمون وؾمقاء ىمّؾً، أو اًمثقوب يمثرت ؾمقاء

 .اًمؼقؿ واسمـ، شمقؿقي
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 :ؿٚل ادٗفػ 

ْٔوفق  -ـؾي إٍٕٚء ضٚهٍر ] ِّ ُٚذه واش ًاُفف - ًٚ َث  وُمَوتبَّب ,ُيبُٚح اِّتِّ
ٍٜ ت ٍٛ وؾِوَّ َٜ ذَهت ؾٕ٘تف  ,هبتا ًٚ إٓ إٓٔ

َثتك ْٕ ُٚذهٚ واشت ًاُْلٚ وفتق ظتذ ُأ َ ُرُم اِّتِّ ٍٜ  ,وَتِهتحي افىٓتٚرُة مْٓتٚ ,َُيْ ٍٜ حلٚجت ت ًٜ َيستترًة متـ ؾِوَّ  ,إٓ َضتبَّ

 ٍٜ َرُه ُمبٚصترُُتٚ فٌِر حٚج ُْ  .وُت

ُٜ اف  َٔت
تِٚر وُتبُٚح إِٓ ٍَّ تَؾ حُْٚلتٚ -وفتق مل َحِتؾَّ ذبتٚنُِحٓؿ  -ُ ِٓ ٍٜ  .وثٔتٚهُبؿ إن ُج َْٔ ت تُد َم ِْ تُر ِج ُٓ وٓ َيْى

ٌٜ  ,وُيبُٚح اش ًاُفف بًَد افدْبِغ   يٚبٍِس مـ َحٔقاٍن ضٚهٍر   احلٔٚةِ  ,بِدبٚ ٍ  ِجَست َٕ  ,وَفَبُْٓتٚ وـتؾي أجزانِٓتٚ 

ٍر وٕحِقه ًَ  .ؽَر َص

 ْٔ َّ  .[َ  ِفومٚ ُأبَِغ مـ حل  ؾٓق ـ

 .أواين :و ع أكقي .وهق اًمققموء ، ع إكوء :وإٜٔٔ قمؼد اعممًمػ هذا اًمبوب ٕطمؽوم أكقي،

   :ومْٚشبٜ افبٚب فِىٓٚرة ت بغ مـ وجٓغ

 .مـ ضمفي أن اعموء ضمقهٌر ؾمـّقوٌل ٓ يؿؽـ طمػظف إٓ سمنكوء، ومـوؾمى أن يتؽؾؿ قمـ أكقي .1

 .كوؾمى أن يتؽؾؿ قمـفو ذم يمتوب اًمطفورة ،ةعمو يموكً سمعض أكقي كجسي وسمعضفو ـموهر .1

 :إٜٔٔ ْلٚ مْٚشب ٚن   ـ ٛ افٍَف

   .ذم اًمطفورة -1 

 .ومقذيمر ذم أوٓمهو :ذم إـمعؿي -1 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ) :ًمعؿـقم ىمقًمـف :إصؾ ذم إواين احلؾ :ؾٚنتتتتتتتدة

 .(1)(ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

                                 
 (. 19: )اًمبؼرة (1)
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 :هْػ, وؾٔف إحدى ظنترة مسٖفٜبًد هذا ٕنترد   اف ًِٔؼ ظذ ـالم اد

ْٔ -ـؾي إٍٕٚء ضٚهٍر ) :ؿقفف ِّ ُٚذه واش ًاُفف - ًٚ وفق َث  (.ُيبُٚح اِّتِّ

يمؾ إواين اًمطوهرة يبوح اُّتوذهو واؾمتعامألو، ؾمقاء يموكً صمؿقـي يموًمقوىمقت واخلـزف واًمزمـرد، 

 .أو همػم صمؿقـي يموًمزضموج واحلديد واًمـحوس وكحقه

، وشمقول مــ (1)اهمتسؾ مـ ضمػـي ^وًمذا وموًمـبل  :احلؾ اُّتوذهواؾمتعامل إواين ووموٕصؾ ذم 

 مـ ُصػر
ٍ
ٕكـف ذم  :وومقام سمؼل مـ اًمصـقر ،^ًمػعؾف  :مـ كحوس، ومقثبً احلؽؿ ومقام ذيمر :أي (2)إكوء

 .معـوه

ٕن اًمثؿـلم  :ومألن اًمعؾي اعمحرمي ًمؾـذهى واًمػضـي مػؼـقدة ذم اًمثؿـلم :(ًٚ وفق ثّْٔ) :وأمٚ ؿقفف

 .مـ اًمـوس، ومال يمدي إمم اخلقالء ويمسـر ىمؾقب اًمػؼراء ٓ يعرومف إٓ اخلقاص

آىمتـوء ًمؾزيـي وكحقهو، وىمد يسـتعؿؾف ذم طموًمـي اًمضــرورة أو ًمؾبقـع واًمشــراء، ومـال  :وآِّتٚذ

 .يؾزم مـف مبوؿمـرة آكتػوع سمف

 .ومفق مبوؿمـرة آكتػوع سمف واؾمتعامًمف ومقام يستعؿؾ ومقف :وأمٚ آش ًال

 .ومقجقز ،مـ زمرد زيـي وً إسمريؼ أن يتخذ :مثٚل آِّتٚذ

 .ومقجقز ،حوس أو همػمه ًمؾشـرب أو اًمقوقءأن يتخذ إكوء مـ يوىمقت أو كُ  :مثٚل آش ًال

 وُمَوبَّب) :ؿقفف
ٍٜ ٍٛ وؾِوَّ َٜ ذَه َثك :هبا ًٚ إٓ إٓٔ ْٕ ُٚذهٚ واش ًاُْلٚ وفق ظذ ُأ َ ُرُم اِّتِّ  (.ؾٕ٘ف َُيْ

اًمػضـي واعمضـبى هبـام، أو سملطمـدمهو، ؾمـقاء يمثـر آكقي اًمـذهى و :يس ثْك مـ أصؾ ِحّؾ إوان

ومفـذه حيـرم اؾمـتعامألو واُّتوذهـو قمـغم اًمرضمـول  ،سملطمـدمهو (3)اًمتضبقى أو ىمـّؾ، ومثؾـف اعمؿـقه واعمطـكم

                                 
 سمـ قمبداهلل طمديٌ مـ( 315) «اًمـسو ل»و(، 65) «اًمؽممذي»و(، 68) «داود أسمق»و(، 5/118) «أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/61) «اسرواء» ذم إًمبوين وصححف ،قمبوس

ـِ  اهلل ِ قَمْبدِ  طمديٌ مـ( 197) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)  .َزْيد سْم

ًُ »: اًمػققمل ىمول اًمطكم، هق: اًمتؿقيف (3) ْه ـْلءَ  َوَمق    ـَمَؾْقُتفُ  اًمش 
ِ
َهِى  سماَِمء يِ  اًمذ  هٌ  َوىَمْقٌل ، َواًْمِػض   َأْو  ُمَزظْمَرٌف  َأْي : مُمَق 

ـْ  مَمُْزوٌج   ]قمطػ سموب مـ اعمؿقه قمغم اعمطكم وقمطػ(، 1/586) «اعمـػم اعمصبوح»: اكظر، «َواًْمَبوـمِؾِ  احْلَؼِّ  ِم
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 .واًمـسوء قمغم طمٍد ؾمقاء

أن يـؽسـر اسكوء ومقمشمك سمخـقط مــ ذهـى أو ومضـي ومـػمسمط سمـف مقوـع اًمؽســر ذم  :واف وبٔٛ

 .ى ومقمشمك سمؼطعي مـ اًمذهى أو اًمػضي ومقسد هبو اًمثؼىأو يؽقن ذم اسكوء صمؼ ،اسكوء

  .أو ؿمـرب ذم إكوء ومضي ومال جيقز ،سمنكوء ذهى ومؾق شمقول ؿمخٌص  :وظذ هذا

 :وافدفٔؾ ظذ اف حريؿ حديثٚن

ــي  (1 ــديٌ طمذيػ ــ طم ِٜ تْوَٓ َتنتت» :وً مرومققم تت وَّ ٍِ ِٛ َواف َه ِٜ افتتذَّ َٔتت
قا ِ   ,َرُبقا ِ  إِٓ ُِ ـُ ْٖ َوَٓ َتتت

ٚ َٓ
َٔٚ َوَفَْٚ ِ  أِخَرةِ َؾِ٘  :ِصَحٚؾِ ْٕ ْؿ ِ  افدي َٚ َْلُ  .(1)شهنَّ

ِٜ » :وً مرومققمـ طمديٌ أم ؾمـؾؿي  (1 ت وَّ ٍِ ِٜ اْف َٔت
تُب ِ  إِٓ تَٚر  ,افَّتِذي َيْؼَ َٕ ْرِجتُر ِ  َبْىِْتِف  تَا َُيَ َّٕ إِ

َّْؿَ  َٓ  .(2)شَج

 (.وَتِهحي افىٓٚرُة مْٓٚ) :ؿقفف

   .وً ومقؽقن صحقح ف اًمقوقء مـ آكقي اًمذهى واًمػضي حمرم، وأمو ووق

 .أن اًمتحريؿ ل يرضمع إمم كػس اًمعبودة وٓ ؿمـرـمفو، وإكام إمم أمر ظمورج :واًمعؾي

ٍٜ ) :ؿقفف ٍٜ حلٚج ًٜ َيسترًة مـ ؾِوَّ  (.إٓ َضبَّ

أكـف إذا شمؼـرر تـريؿ اؾمـتعامل آكقـي  :وادًْتك :(ُيرم اِّتٚذهٚ واشت ًاْلٚ) :هذا مس ثْك مـ ؿقفف

ويشـؽمط  ،، ومنكف يستثـك مـ ذًمـؽ صـقرة واطمـدةوً بى هبام مطؾؼومو و مهو،اًمذهى واًمػضي واُّتوذ

 :وهل ،ومقفو أرسمعي ؿمـروط

   .يسـػمًة ٓ يمثػمة، واعمرضمع ذم اًمقسـػم هق اًمعرف -1 .أن شمؽقن وبيً  -1

                                
 ٕن: واًمذهى اًمعسجد أظمذت: مثؾ ذم يموًمتػسـػم، قمؾقف واعمعطقف اعمعطقف معـك سملم ومقف مغويرة ٓ اًمتػسـػم[ 

 .اًمذهى هق اًمعسجد

 (.1976) «مسؾؿ»و(، 5116) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.1965) «مسؾؿ»و(، 5631) «اًمبخوري» ظمرضمفأ (1)
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 .وشمؽقن مـ ومضي ٓ مـ ذهى -1 .حلوضمي -3 

ذم  ومـنن اًمضـبي شمؽـقن ضمـو زة، ؾمـقاًء يمـون ذم إيمـؾ واًمشــرب أو ،ومنذا وضمـدت هـذه إمـقر

 .همػممهو

َسَ  ^َأنَّ َؿَدَح افَّْبِلِّ » :طمديٌ أكس  :وافدفٔؾ ظذ اجلقاز َُ ْٕ ِٛ  ,ا ًْ ت تَٚن افنَّ َُ تَذ َم َ  (1)َؾِّٚتَّ

 ٍٜ ـْ ؾِوَّ ًٜ ِم َِ ِس ِْ  .(2)شِش

إذ تريؿـف مــ سمـوب  :وٕن اًمتضبقى سموًمػضي أضمقد وأىمقى مـ احلديـد، ومؾـام اطمتـقٍ ًمـف ضمـوز

 .سموًمؽػور وكحق ذًمؽؼم، واًمتشبف اًمقؾمو ؾ، ومفق وؾمقؾي ًمؾؽِ 

ٍٜ ) :ؿقفف َرُه ُمبٚصترُُتٚ فٌِر حٚج ُْ  (.وُت

إذا أراد اًمشـرب مـ اسكوء اعمضـبى سموًمػضـي ومنكـف يؽـره أن يبوؿمــر اًمضـبي، وإكـام يشــرب مــ 

 .أـمراف اسكوء إظمرى، إٓ إن اطمتوج مبوؿمـرة اًمضبي

ذًمـؽ سمشــرسمف مــ اجلفـوت ألو، ويمون يؼدر قمغم قمدم  أن ومقف مبوؿمـرًة واؾمتعامًٓ  :وظِٜ افُراهٜ

 .(3)إظمرى

ِٚر ) :ؿقفف ٍَّ ُٜ افُ َٔ
 (.-وفق مل َحِؾَّ ذبٚنُِحٓؿ-وُتبُٚح إِٓ

، ؾمـقاء يموكـً وً ، ومؼرر أن آكقي اًمؽػور ضمو زة مبوطمي مطؾؼـحُؿ اش ًال أوان افٍُٚر :أؿمور إمم

 . وهمػمهؿأو يموكً ًمغػمهؿ يموعمجقس واًمقصمـقلم ،إواين عمـ تؾ ذسمو حفؿ وهؿ اًمقفقد واًمـصورى

 :وافدفٔؾ ظذ ذفؽ

 .(4)(ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې) :ىمقًمف شمعومم -1

                                 
َذَ »(: 1/177) «اًمـفويي» ذم إصمػم اسمـ ىمول (1) ْعِى  مؽونَ  اُّت  ْدع مؽونَ : أي «ؾِمْؾِسَؾي اًمش  ؼِّ  اًمص   .ومقف اًمذي واًمش 

 (.3199) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 مـ اعمـع قمغم دًمقؾ ٓ وأكف ٓؾمـقام مبوؿمـرهتو، جيقز ومنكف، ومقفو ًمف رظمص دام مو أكف: اعمذهى ذم اًمثوين اًمقضمف (3)

 .اسسموطمي قمغم ومتبؼك، ؿمـرقمل دًمقؾ إمم حيتوج طمؽؿ واًمؽراهي، مبوؿمـرهتو

 (.5) أيي: اعمو دة (1)
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وأصحوسمف اؾمـتعؿؾقا مـزادة امـرأة مشــريمي، يمـام ذم اًمصـحقح ذم ىمصـي ومـقات  ^أن اًمـبل -1

 .(2()1)صالة اًمػجر ^اًمـبل 

 .(3)شمقول مـ ضمرة كصـراكقي قمؿر ان و -3

 .(4)دقموه ضموره اًمػورؾمـل إمم ـمعوم وملضموسمف ^واًمـبل  -1

 .مو ل يرد دًمقؾ قمغم اًمتحريؿ ،ن إصؾ احلؾ واًمطفورة، ومـستصحبفوٕ -1

َؾ حُْٚلٚ) :ؿقفف ِٓ  (.وثٔٚهُبؿ إن ُج

ول كحؽؿ سمـجوؾمتفو، ؾمقاء ذم ذًمؽ مو صــعقه، أو  ،أن صمقوب اًمؽػور شمبوح إن ضمفؾـو طموألو :أي

 .موًمبسقه

   (5)(ًاْرِض َجِميعُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما فِي الَ ) :قمؿقم ىمقًمف شمعومم :وافدفٔؾ

ـَ ذم  ^ّن اًمـبـل أ»صمقوسمـًو كسـجفو اًمؽػـور، يمحـديٌ قمو شـي  ^ويمذا إدًمي ذم ًمبس اًمـبل  ـ يُمػِّ

ويموكـً اًمـقؿـ  ،مقوع سمـوًمقؿـ شمصــع ومقـف هـذه اًمثقـوب :وؾمحقل (6)«صمالصمِي أصمقاٍب سمقٍض ؾَمُحقًمقيٍ 

                                 
 (.681) «مسؾؿ»و(، 311) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 اًمقوقء ذيمر مـ وأول، اعموء هذا وأصحوسمف ^ اًمـبل اؾمتعؿؾ إك ام، مـفو شمقول ^ اًمـبل   أن   احلديٌ ذم ًمقس :تْبٔف (1)

 أدق اًمعقد دىمقؼ اسمـ ويمون(، 11 صـ) «اعمحرر» ذم األودي قمبد واسمـ(، 71 صـ) «اعمـتؼك» ذم شمقؿقي اسمـ اعمجد هق

  ^ اًمـبل دقمو»: ىمقًمف مـ قمؿران طمديٌ مـ ـمروموً  ؾموق طمقـام
ٍ
 «اسعموم»: اكظر، «اعمزادشملم أومقاه مـ ومقف وملومرغ، سمنكوء

لَ  ^ اًمـ بِل   َأن   ومِقفِ  وًمقس»(: 1/163) «عمجؿقعا» ذم اًمـقوي وىمول(، 16 صـ)  أكف اًمظوهر ًمؽـ، رصحيوً  مـف شَمَقو 

لَ  ^ َن  : ِمـْفُ  شَمَقو  ـْ  َلْ  َوإِنْ ، يَمثػِماً  يَمونَ  اعْمَوءَ  ِٕ لَ  َيُؽ ـَُى  َأقْمَطك وَمَؼدْ  شَمَقو  َذا، سمِفِ  َيْغَتِسُؾ  َمو اجْلُ  َوُهقَ  اعْمَْؼُصقدُ  حَيُْصُؾ  َوهِبَ

  وَرةُ ـَمفَ 
ِ
كِ اًْمـؿُ  إَكوء  . «نْمِ

 ظمالصي» ذم اًمـقوي وصححف(، 1/51) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/11) «إم» ذم اًمشوومعل أظمرضمف (3)

 (.1/81) «إطمؽوم

 .موًمؽ سمـ أكس طمديٌ مـ( 1937) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.19أيي ): اًمبؼرة (5)

 (.911) ومسؾؿ ،(1161) اًمبخوري أظمرضمف (6)
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 .ومقفو كصورى ذم ذًمؽ اًمقىمً

 :طموٓتصمقوب اًمؽػور ٓ ُّتؾق مـ صمالث  :وظذ هذا َٕقل

 .ومال إؿمؽول أهنو ـموهرة شمصح اًمصالة هبو :أن كعؾؿ ـمفورهتو -أ

 .ومال شمؾبس طمتك شمغسؾ :أن كعؾؿ كجوؾمتفو -ب

، وً ٕن قمــدكو يؼقــ :ومـرضمع إمم إصؾ، وهق اًمطفورة طمتك كتبلم كجوؾمتفو :أن كجفؾ طموألو -ج

  .ومال يزول اًمقؼلم سموًمشؽ

ٍٜ بِدبٚ ٍ ) :ؿقفف  َْٔ ُد َم ِْ ُر ِج ُٓ  (.وٓ َيْى

أو ل ُيؼطع مــف  ،ذسمح ًمؾصـؿ ًمق يمام ،أو ىُمتؾ قمغم هقتي همػم مشـروقمي ،مو موت طمتػ أكػف :ادٔ ٜ

 .احلؾؼقم وكحق ذًمؽ، ومؽؾ ذًمؽ يدظمؾ ذم طمّد اعمقتي

 .وًمق دسمغ ،إذا يمون قمـدكو مقتي ومنن ضمؾدهو كجس وٓ يطفر :ومقؼقل هـو

 . اعموءسمقاؾمطي مقاد شمضوف إمم ،شمـظقػ اجلؾد مـ إذى واًمؼذر :وافدبٚ 

 .ومؼّرر أن ضمؾد اعمقتي ٓ يطفر وًمق دسمغ

ٚ ـَِ ُٚب َرُشقِل » :طمديٌ قمبداهلل سمـ قمؽقؿ :وافدفٔؾ َٕ ـَ  ,وإٔتٚ ؽتالم ^ اهللَِأَتٚ تقا ِمت ًُ
ٍِ َٓ َتَْْ  َأْن 

 ٍٛ َٓ َظَه ِٜ بَِِ٘هٍٚب َو  َْٔ َْْٔٚ َرُشقُل » :وذم زيودة (1)شادَ َٛ إَِف  َ رٍ  َؿْبَؾ  ^ اهلل ـَ ْٓ  .(2)شَوَؾٚتِِف بَِن

 .ومؾؿ يطفر سموًمدسمغ يموًمؾحؿ ،وٕكف ضمزء مـ اعمقتي يـجس سموعمقت

                                 
 «موضمف اسمـ»و(، 1119) «اًمـسو ل»و(، 1719) «اًمؽممذي»و(، 1117) «داود أسمق»و(، 31/81) «دأمح» أظمرضمف (1)

 (.1811) «اًمصحقحي» ذم إًمبوين وصححف(، 3613)

 «اسرواء» ذم إًمبوين ىمول(، 1/13) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1118) «داود أسمق»و(، 31/89) «أمحد» أظمرضمف (1)

 أيب سمـ اًمرمحـ قمبد إؾمـودمهو مـ ؾمؼط ًمؽـ، صمؼوت ورضموألام «سمشفر ووموشمف ىمبؾ» داود وأسمق أمحد وزاد»(: 1/77)

 .«مـؼطعي ومفل، ًمقغم
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 (.وُيبُٚح اش ًاُفف بًَد افدْبِغ   يٚبٍِس مـ َحٔقاٍن ضٚهٍر   احلٔٚةِ ) :ؿقفف

، ًمؽــ جيـقز اؾمـتعامًمف ذم (1)وً أن ضمؾد احلققان اًمطوهر طمول احلقوة إذا ُدسمِغ ومنكـف يظـؾ كجسـ :أي

 .ٓ ذم مو ع رـمى يمؾبـ وكحقه ،يمحػظ اًمشعػم واًمطحلم ،يوسمسٍ 

ُ ْؿ بِفِ » :^قمؿقم ىمقًمف  :وافدفٔؾ ًْ ٍَ  َ ْٕ قُه َؾٚ ُّ  ُ ٌْ ٚ َؾَدَب    .(2)ش؟َهالَّ َأَخْذُتْؿ إَِهٚهَبَ

 :وافىٚهر حٚل احلٔٚة ينّؾ

 .يموًمغـؿ واًمبؼر واخلقؾ وإراكى ،مليمقل اًمؾحؿ .1

 .األّر ويمؾ طمققان دوكف ذم اخلؾؼي .1

ٌٜ وَفَبُْٓٚ وـؾي أج) :ؿقفف ِجَس َٕ ٍر وٕحِقه ,زانِٓٚ  ًَ  (.ؽَر َص

 :شمؽؾؿ اعممًمػ قمـ أضمزاء اعمقتي مـ طمقٌ اًمطفورة واًمـجوؾمي، وأضمزاء اعمقتي ألو أطمقال

 .وهق كجس وإن ل يتغػم سموًمـجوؾمي :فبـ ادٔ ٜ -1

 كجس ومالىمك اًمـجس ومتـجس سمف، وٕن اًمـجوؾمي حمقطي سمف وىمد يتـلصمر  :وافًِٜ
ٍ
أكف مو ع ذم وقموء

 .هبو

 .كجسي :ويمذا سمؼقي اًمؾحؿ ٔد وافرجؾ وافرأس وافًيؿ وافَرن وافيٍر,اف -2

 :وافًِٜ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ) :سمدًمقؾ ىمقًمـف شمعـومم ،أهنو ضمزء مـ اعمقتي .أ

 .ومو حُيْقك ومفق مقً ،(3)(ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ں ڻ

                                 
، اًمؼقؿ واسمـ، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره، اًمعؾامء أيمثر ىمقل وهذا سموًمدسموغ، يطفر اجلؾد أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واًمعثقؿلم

 .قمبوس اسمـ طمديٌ مـ( 363) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.79، 78): يس (3)
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 .(1)وٕهنو شمقضمد ومقفو أمورة اسطمسوس وإل .ب

 .ومفذه ـموهرة ،اًمقسمر واًمريش مـ طمققان ـموهر ذم احلقوةيموًمصقف و افنًر وٕحقه, -3

 :وافًِٜ

أن اعمقتي اعمحّرمي مو ومورىمفو احلس واحلريمي اسراديي، واًمشعر وإن يمون ومقف طمقوة ًمؽــ طمقوشمـف  .1

ٕكـف يـؿـق يمـوًمزرع، وًمـقس ومقـف طمـس، وٓ  :مـ ضمـس طمقـوة اًمـبـوت، ٓ مــ ضمــس طمقـوة احلقـقان

   .قضمى شمـجقسف سموٓشمػوقيتحرك سمنرادشمف، ومقت اًمزرع ٓ ي

عمـو أسمـقح أظمـذه ذم طمـول احلقـوة، واًمعؾـامء متػؼـقن أن  ،مـ احلقـقان اً أكف ًمق يمون اًمشعر ضمزء .1

   .طمالًٓ  اً اًمشعر واًمصقف إذا ضمّزا مـ احلققان يمون ـموهر

ٕن أصــقًمف  ،وٓ ُيؼَؾــع مـــ أصــقًمف وً أن يؼصــف ىمصــ :ًمؽـــ يشــؽمط ذم ؿمــعر اعمقتــي أو صــقومفو 

 .كجسي

َْٔ  ِف ومٚ) :ؿقفف َّ  (.ُأبَِغ مـ حل  ؾٓق ـ

ذم  :أي-مـــ طمــلو ومفــق يمؿقتتــف  -عَ طِــىمُ  :أي -مـو أسمــلم :وهــق وً ومؼفقــ وً ىمـرر اعممًمــػ هـــو وــوسمط

   :وألذا أمثؾـــــي -اًمطفورة واًمـجوؾمي واحلّؾ واحلرمي

 .طعً رضمؾفو وهل طمقي ومفل طمرامومؾق ىمَ  :مقتي اًمشوة طمرام -1

 .زءًا مـ ؾمؿؽ أو طمقت ومنكف طماللضم ًَ عْ طَ ومؾق ىمَ  :مقتي اًمسؿؽ طمالل -1

ْقثِلِّ طمديٌ  :وافدفٔؾ ٌٜ » :ىمول ^أن اًمـبل  ، َأيِب َواىِمٍد اًمؾ  َّٔت  َوِهتَل َح
ِٜ ت َّ ٔ ِٓ ـَ اْفَب  ,َمٚ ُؿىِتَع ِمت

 ٌٜ  َْٔ َل َم ِٓ  .(2)شَؾ
 

 

                                 
 .اًمسؾػ  فقر قمـ وطمؽوه، شمقؿقي اسمـ واظمتوره، ـموهرة أهنو: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .همريى طمسـ طمديٌ: وىمول(، 1189) «اًمؽممذي»و(، 1858) «داود أسمق»و(، 36/135) «أمحد» أظمرضمف (1)
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 :ؿٚل ادٗفػ 

ٛي ظْتتَد دختتقِل اخلتالِء ؿتتقُل ] ِٞ وَ َأُظتقُذ بِتت ,بِْستتِؿ اهللِ» :ُيْستَ َح ْبت ـَ اخْلُ ِٞ اْفتتتَخ ٚهللِ ِمتت وظْتتَد  ,شَبٚنِ

تَؽ » :اخلروِج مْتف َٕ َرا ٍْ ََذى َوَظَٚؾتِٚن اْفتتَح  ,ُؽ ْٕ َٛ َظِّْتَل ا ُد هللَِِّ افَّتِذي َأْذَهت ُٔستترى  ,شّْ وتَتديُؿ ِرْجِِتف اف

َْتتك خروجتت دختتقًٓ  ّْ تتؾٍ  ,ًٚ وُي ًْ َٕ ُٔستتترى ,ظُتتَس مْستتِجٍد و تتُده   َؾوتت ,واظتت اُده ظتتذ ِرجِِتتف اف ًْ  ,ٚءٍ وُب

تِره إػ  ,اً ِرْخق ًٚ وارتُٔٚده فَبقفِف مُٕٚ ,واش  ُٚره ـَ ُٔستترى إذا َؾتَرَ  متـ َبْقفِتف متـ َأْصتِؾ َذ وَمْسُحف بِٔده اف

ُه ثالث ,ًٚ رأِشف ثالث ْسُ َٕ ث ,ًٚ و قي َِ َْٔسَ ِْْجَل إن خَٚف َت ف ف
ًِ ُفف مـ َمقِض قي    .ًٚ وَحَ

ُر اهللِ تًٚػ  ـْ َرُه دخقُفف بنتلٍء ؾٔف ذِ ُْ ٍٜ وُي ه متـ إَْرضِ  ,إٓ حلٚج تقِّ ُٕ وـالُمتف  ,وَرْؾُع ثقبِف ؿبَؾ ُد

ـِ  ,واش ْجُٚؤه واش جاُره هبٚ ,وَمسي َؾْرِجف بِّْٔٔف ,وبقُفف   َصؼ  وٕحِقه ,ؾٔف ْي َ    .واش َبُٚل افَّْرِّ

ِٜ واش دبُٚرهٚ   ؽتِر ُبْٔتٚنٍ  ُرُم اش َبُٚل افَبِ وطِتؾ   ,َضريتٍؼ وبقُفتف    ,وُفْبُثتف ؾتقَق حٚج ِتف ,وَُيْ

َرةٌ  ,ٕٚؾعٍ  َّ َٝ صجرةٍ ظِٔٓٚ َث  .وح

ُر ثؿ َيس ِْجل بٚدٚءِ  ِّ ُد اخلِٚرُج َمْقِضَع افًٚدةِ  ,وَيْسَ ْج ًْ ِزُنف آش جاُر إن مل َي    .وَُيْ

ُط فالشتت جاِر بٖحجتتٍٚر وٕحِقهتتٚ ٔتت اً أن يُتتقَن ضتتٚهر :وُيْنتتَسَ َِ ؽتتَر َظْيتتٍؿ وَرْوٍث وضًتتٍٚم  ,ًٚ ُمْْ

ٍم ومُ     . َِّهٍؾ بَحٔقانٍ وُُمَْسَ

طُ  َثرُ  :وُيْنَسَ ـْ َٖ ٍٜ ؾ َٔ
َِ
ٍٛ  ,ثالُث َمَسحٍٚت ُمْْ ًَ    .وفق بَحَجٍر ذي ُص

ف ظذ ِوْترٍ  ًُ ـي َؿْى  .وُيَس

ُٛ آش ْجُٚء فُؾِّ خٚرٍج إٓ افريَح  ؿٌ  ,وََيِ ّي َٔ ف ُوضقٌء وٓ َت َِ  .[وٓ َيِهحي َؿْب

 

 .ومؽلكف ىمطع إذى قمـف ،تفواًمؼطع، ومـف كجقت اًمشجرة إذا ىمطع :آش ْجٚء فٌٜ

 .إزاًمي اخلورج مـ اًمسبقؾلم سمامء أو طمجر أو كحقه :ًٚ وصترظت

ومو يؽـره ومـو  ،ذيمر مو يـبغل ومعؾف طمول اًمدظمقل واخلروج وىمضوء احلوضمي :وادراد هبذا افبٚب
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 .حيرم

 .ٕكف يطقِّى ضمسده سمنزاًمي اخلبٌ قمـف :سموب آؾمتطوسمي، ؾمؿل اؾمتطوسمي :ويسّٔف بًض افًِاء

 .ًد هذا ٕنترد   اف ًِٔؼ ظذ ـالم ادهْػب

ٛي ظَْد دخقِل اخلالِء ؿقُل ) :ؿقفف ِٞ وَ  ,بِْسِؿ اهللِ» :ُيْسَ َح ْب ـَ اخْلُ ِٞ اْفتَخ َأُظقُذ بِٚهللِ ِم  (.شَبٚنِ

هق اًمبقً اعمعد ًمؼضوء احلوضمي، وىمد ذيمر ذم اًمبوب قمـدة آداب متعؾؼـي سمـدظمقل اخلـالء  :اخلالء

 .وآؾمتـجوء

   :أكف يستحى قمـد دظمقًمف اخلالء أن يؼقل أمريـ :أول أداب

ِـّ َوَظتْقَراِت » :وً مرومققم حلديٌ قمكم سمـ أيب ـموًمى  :(سمسؿ اهلل) :ىمقل .1 ت ِشْسُ َمتٚ َبتْغَ اجْلِ

َِْٔػ  َُ َُقَل  ,َبِْل آَدَم إَِذا َدَخَؾ اْف  .(1)شاهللِبِْسِؿ  :َأْن َي

ت» : حلديٌ أكـس :(أقمقذ سموهلل مـ اخلبٌ واخلبو ٌ) .1 إَِذا َدَختَؾ اخَلتاَلَء  ^َٚن افَّْبِتلي ـَ

ُٓ » :َؿَٚل  ِٞ افِ ِٞ َواخَلَبٚنِ ـَ اخُلُب    .(2)شؿَّ إِنِّ َأُظقُذ بَِؽ ِم

ومؽلكـف اؾمـتعوذ مــ  ، ـع ظمبقثـي :واخلبٚنتٞ ع ظمبقٌ،  :سمضؿ اًمبوء وجيقز إؾمؽوهنو :واخُلبٞ

 .وىمقؾ همػم ذًمؽ ،ذيمقر اًمشـقوـملم وإكوصمفؿ

ََٕؽ » :ظَْد اخلروِج مْف) :ؿقفف َرا ٍْ ََذى َوَظَٚؾِٚن اْفتَح  ,ُؽ ْٕ َٛ َظَِّْل ا ُد هللَِِّ افَِّذي َأْذَه  (.شّْ

 .أن يؼقل قمـد اخلروج مـ اخلالء :إدب افثٚن

 (.همػراكؽ)  .1

َٚن افَّْبِلي » :طمديٌ قمو شي  :وافدفٔؾ ـَ  ^ ـَ ََٕؽ  :َؿَٚل  ,اَلءِ اْفتَخ إَِذا َخَرَج ِم َرا ٍْ  .(3)شُؽ

                                 
 (.3611) «اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وصححف(، 197) «موضمف اسمـ»و(، 696) «اًمؽممذي» أظمرضمف (1)

 (.375) «مسؾؿ»و(، 111) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 399) «موضمف اسمـ»و(، 7) «اًمؽممذي»و(، 39) «داود أسمق»و(، 11/111) «أمحد» أظمرضمف (3)

 (.1/391) «اعمـػم اًمبدر» ذم
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ََذى َوقَمووَمويِن  ْؿُد هللِ ِاًْمـحَ ) .1 ْٕ  (.اًم ِذي َأْذَهَى قَمـِّل ا

َٚن افَّْبِلي » :، أكف ىمولورد هذا ذم طمديٌ أكس  ـَ  ^ـَ ُد اْفتتَح  :اَلِء َؿتَٚل اْفتتَخ إَِذا َخَرَج ِم ّْ

ََذى َوَظَٚؾِٚن  ْٕ َٛ َظِّْل ا    .(1)شهللَِِّ افَِّذي َأْذَه

ُٔسترى دخقًٓ ) :ؿقفف َْك  وتَديُؿ ِرْجِِف اف ّْ  (.ًٚ خروجوُي

   .م قمـد دظمقل اخلالء رضمؾف اًمقسـرى، وقمـد اخلروج رضمؾف اًمقؿـكأن يؼدّ  :إدب افثٚفٞ

تَٚن افَّْبِتلي » :طمـديٌ قمو شــي  :وافتدفٔؾ ظتذ هتذا إدب ـُ  ^ـَ ّي َٔ ِجُبتُف اف َّت ًْ ِِتتفِ  ,ُي ًي  ,ِ  َتَْ

ِِفِ  قِرهِ  ,َوَتَرجي ُٓ فِ  ,َوُض ِِّ ـُ ِِْٖٕف   .(2)شَوِ  َص

ًْؾٍ ظَُس م) :ؿقفف َٕ  (.ْسِجٍد و

 .قمؽس اخلالء ،آكتعول يبدأ ومقف سمؾبس اًمـعؾ اًمقؿـك واخلؾع يبدأ سموًمقسـرى

تَؾ » :وً مرومققمـ قمؿـقم طمـديٌ قمو شـي ذم اًمتقـومـ، وحلـديٌ أيب هريـرة  :وافدفٔؾ ًَ  َ ْٕ إَِذا ا

َْك ّْ ُٔ َْٔبَدْأ بِْٚف ِْ ْؿ َؾ ـُ َالِ  ,َأَحُد َْٔبَدْأ بِٚفنِّ ِْ َع َؾ َِ  .(3)شَوإَِذا َخ

 .قمؽس اخلالء ،وً واًمقسـرى ظمروضم يبدأ سموًمقؿـك دظمقًٓ  :ًمؽ اعمسجدويمذ

َٝ » :ىمول طمديٌ أكس  :وافدفٔؾ ت ِْ  إَِذا َدَخ
ِٜ
َّْ ـَ افسي َّ ِم َْتكاْفتت ّْ ُٔ  ,ْسِجَد َأْن َتْبتَدَأ بِِرْجِِتَؽ اْف

ُٔسترى َٝ َأْن َتْبَدَأ بِِرْجَِِؽ اْف  .(4)شَوإَِذا َخَرْج

 .قبوت اؾمتحى ًمف اًمتقومـوٕكف مـ اًمطقبوت، ومو يمون مـ اًمط

ُٔسترى) :ؿقفف  (.واظ اُده ظذ ِرجِِف اف

 .أن يعتؿد طمول سمقًمف وىمضوء طموضمتف قمغم رضمؾف اًمقسـرى :إدب افرابع

                                 
 (.1378) «اجلومع وعقػ» ذم إًمبوين ووعػف(، 391) «موضمف اسمـ»و(، 9/35) «اًمؽؼمى» ذم اًمـسو ل أظمرضمف (1)

 (.168) «مسؾؿ»و(، 168) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 .ًمف واًمؾػظ( 1997) «مسؾؿ»و(، 5885) «اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 «اًمصحقحي» ذم إًمبوين وطمسـف(، 1/619) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/118) «اعمستدرك» ذم احلويمؿ أظمرضمف (1)

(1178 .) 
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ٚ » :ىمـول طمديٌ ؾمـراىمي سمـ موًمـؽ  :وافدفٔؾ ظذ ذفؽ َٕ َْتٚ َرُشتقُل اهللِ إَِذا َدَختَؾ َأَحتُد َّ َِّ َظ

ىاْفتَخ  َد اْفْٔسَ ِّ  َ ًْ َْك ,اَلَء َأْن َي ّْ ُٔ َٛ اْف    .(1)شَوَيِْْه

ُده   َؾوٚءٍ ) :ؿقفف ًْ  (.وُب

إذا يمون ذم اًمػضوء ومنكف يبتعد طمتك ٓ ُيرى ضمسـؿف، وهـذا ذم اعمؽـون اًمـذي ٓ  :إدب اخلٚمس

 .أؿمجور ومقف وٓ ضمبول

َؼ َرُشقُل اهللِ » :ذم طمديٌ اعمغػمة، وومقف ^ومعؾ اًمـبل  :وافدفٔؾ َِ َى ْٕ  ,َح َّتك َتتَقاَرى َظِّْتل ^َؾٚ

َٙ َحَٚجَ فُ  ََ  .(2)شَؾ

َٚج ِِف إَِػ  ^ـَٚن َرُشقُل اهللِ » :وحلديٌ اسمـ قمؿر  ُٛ حِلَ ُّ َيْذَه ّّ اْفت    .(4)ش(3)سِ ٌَ

 (.واش  ُٚره) :ؿقفف

 :آؾمتتور طمول ىمضوء احلوضمي، وآؾمتتور ًمف صقرشمون :إدب افسٚدس

تٚنَ » :يمام ذم طمـديٌ قمبـد اهلل سمــ ضمعػـر ^ًمػعؾ اًمـبل  :شس بدٕف -1 ـَ َّٛ َمتٚ اْشتَ َسَ بِتِف  َو َأَحت

َٚج ِفِ  ^َرُشقُل اهللِ  ْخؾٍ  ,حِلَ َٕ  .(6)«(5)َهَدٌف َأْو َحٚنُِش 

حلـديٌ  :ومنن يمون يراه أطمد ومقجى ؾمؽمهو، وإن ل يؽـ أطمـد يـراه ومقسـتحى :شس ظقرتف -1

                                 
 «اعمجؿقع» ذم اًمـقوي وىمول(، 1/156) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 7/136) «اًمؽبػم» ذم اًمطؼماين أظمرضمف (1)

 .«سمِفِ  حْيَتٍ َٓ  احلَِديٌ»(: 1/89)

 (.171) «مسؾؿ»و(، 363) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

ـْ  ِمقَؾلْمِ  َكْحقَ »: َكوومِعٌ  ىَموَل  (3) يَ  ِم  (.3/353) «احلؾقي» ذم كعقؿ أسمق: اكظر، «َمؽ 

 «اًمصحقحي» ذم إًمبوين وصححف(، 3/353) «احلؾقي» ذم كعقؿ وأسمق(، 11/151) «اًمؽبػم» ذم اًمطؼماين أظمرضمف (1)

(1971.) 

 واكتصى ىموم إذا: اًمٌمء ًمؽ اؾمتفدف وىمد، وهمػمه سمـوء مـ مرشمػع ؿمخص ًمف يمون مو يمؾ: األدف: اخلطويب ىمول (5)

 (. 1/118) «اًمســ معول»: اكظر، ًمػظف مـ ًمف واطمد ٓ، اًمصغور اًمـخؾ  وقمي :واحلٚنش، ًمؽ

 (.311) «مسؾؿ» أظمرضمف (6)
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َْٔسَ ِسْ » :وً مرومققم أيب هريرة  ِْ ٚنَِط َؾ ٌَ ـْ َأَتك اْف  .(1)شَوَم

 (.اً ِرْخق ًٚ قفِف مُٕٚوارتُٔٚده فبَ ) :ؿقفف

   .-ٓ خيشـك مـف رؿموش اًمبقل وً ًمقـ :أي- اً رظمق وً أن يرشمود ًمبقًمف مؽوك :إدب افسٚبع

 .يمل ٓ يصـقبف رؿموش اًمبقل :وافًِٜ

ِره إػ رأِشف ثالث) :ؿقفف ـَ ُٔسترى إذا َؾَرَ  مـ َبْقفِف مـ َأْصِؾ َذ  (.ًٚ وَمْسُحف بِٔده اف

أن يؿسح ذيمـره سمقـده اًمقســرى مــ  :بوت ذم ىمضوء احلوضميذيمر اعممًمػ أن مـ أداب واعمستح

 :وً ويؿـر هبـو إمم رأس اًمـذيمر صمالصمـ ،، سملن يضع اًمقؾمطك تتف واسهبوم ومقىمفوً أصؾ ذيمره إمم رأؾمف صمالصم

 .ًمؽل ٓ يبؼك مـ اًمبقل ؿمـلء

ُه ثالث) :ؿقفف ْسُ َٕ  (.ًٚ و

 .(2)أن مـ أداب يمذًمؽ كؽم اًمذيمر سمعد اًمػراغ مـ اًمبقل :أي

 .ًمقستخرج مو سمؼل مـ اًمبقل :اجلذب واًمضغط سمؼقة :وافْس

ؿْ » :وً طمديٌ قمقسـك سمـ يزداد قمـ أسمقف مرومققم :وافدفٔؾ ـُ َرُه َثاَلث ,إَِذا َبَٚل َأَحُد ـَ َُْْٔسْ َذ ِْ  .(3)شًٚ َؾ

ث) :ؿقفف قي َِ َْٔسَ ِْْجَل إن خَٚف َت ف ف
ًِ ُفف مـ َمقِض قي  (.ًٚ وَحَ

ًمقسـتـجل، إذا ظمـوف  :ؽون، ومنكف يـتؼؾ ذم مؽون آظمـرأكف إذا ىمضـك طموضمتف ذم م :إدب افثٚمـ

 .أن يضـرب اعموء قمغم اخلورج مـف ومقـجسف

وهذا إمر يؽقن ذم اًمسوسمؼ طمقٌ ٓ سمـوء، أو إذا ىمضـك طموضمتف ذم اًمػضوء، أمو ذم إسمـقـي ومؼـد 

                                 
 «اجلومع وعقػ» ذم إًمبوين ووعػف(، 337) «موضمف اسمـ»و(، 35) «داود أسمق»و(، 11/131) «أمحد» أظمرضمف (1)

(5168.) 

يَمرِ  َكؽْمُ »:  شمقؿقي اسمـ ىمول (1) ِحقِح  قَمغَم  سمِْدقَميٌ  اًمذ  عْ  َلْ ، اًمص   «ىاًمػتوو  ؿقع»: اكظر، «^ اهلل ِ َرؾُمقُل  َذًمَِؽ  ُينَمِّ

 .اًمققم اًمطى أهؾ يؼرره مو وهق احلـوسمؾي، قمؾقف مو اًمصقاب وًمعؾ ، ىمول يمذا ،(11/196)

 ذم اًمـقوي ىمول(، 1/181) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 316) «موضمف اسمـ»و(، 31/399) «أمحد» أظمرضمف (3)

َػُؼقا»(: 1/91) «اعمجؿقع» فُ  قَمغَم  َواشم   .«َوِعقٌػ  َأك 
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   .ٓ حيتوج ألذا، وموٕمر مؼقد سمام إذا ظموف اًمتؾقث

 :احلوضمي إذا شمقاومر أمران يستحى أن يتحقل مـ مقوع ىمضوء :وظذ هذا

 .وً ٕن اًمتحقل ىمد يزيده شمؾقصم :ومنن يمون سموحلجورة ومال يتحقل :أن يؽقن آؾمتـجوء سموعموء (1

 .ومنن أمـ اًمتؾقث ل يشـرع ًمف آكتؼول، يمام ذم اعمرطموض أن :قمـد ظمقف اًمتؾقث (1

ُر اهللِ تًٚػ) :ؿقفف ـْ َرُه دخقُفف بنتلٍء ؾٔف ذِ ُْ  (.وُي

   :ذيمر اعمؽروهوت طمول ىمضوء احلوضمي، وذيمر قمدة مـفوؿمـرع أن ذم 

يمخـوشمؿ مـؼـقش قمؾقـف ذيمـر اهلل، أو مقداًمقـي  ،أن ٓ يـدظمؾ اخلـالء سمشــلء ومقـف ذيمـر اهلل :إول

 .مؽتقب ومقفو اؾمؿ اهلل، ومفذا يؽره

 :وافدفٔؾ

َٚن َرُشقُل » :طمديٌ أكس  -1 َزَد َخََٚتَتفُ  ^ اهللِـَ َٕ  : اًمصـحقحوذم ,(1)شإَِذا َدَخَؾ اخَلاَلَء 

َذ َخََٚت  ^ اهللَِأنَّ َرُشقَل » َ ٍٜ  ًٚ اِّتَّ ـْ ؾِوَّ َش ؾِٔفِ  ,ِم ََ َٕ ٌد َرُشقُل  :َو َّّ    .(2)شاهللُُِمَ

 .أن اخلالء مقوع اًمؼوذورات، ومشـرع شمعظقؿ اؾمؿ اهلل وشمـزهيف قمـف -1

ٍٜ ) :ؿقفف  (.إٓ حلٚج

أو ؾمـوقمي وكحـق  إذا وضمدت طموضمف سدظمول مـو ومقـف ذيمـر اهلل ًمؾخـالء، يمـلن يؽـقن معـف ظمـوشمؿ

وظموف إن ووـعفو ذم اخلـورج أن شمســرق أو شمضــقع، ومنكـف  ،ذًمؽ ممو ومقف ذيمر اهلل ول جيد مـ حيػظفو

 .جيقز أن يدظمؾ هبو

ه مـ إَْرضِ ) :ؿقفف قِّ ُٕ  (.وَرْؾُع ثقبِف ؿبَؾ ُد

 .رومع اًمثقب ىمبؾ اًمدكق مـ إرض :افثٚن مـ ادُروهٚت

                                 
 ووعػف(، 393) «موضمف اسمـ»و(، 5113) «اًمـسو ل»و(، 1716) «اًمؽممذي»و(، 19) «داود أسمق» أظمرضمف (1)

 (.1399) «اجلومع وعقػ» ذم إًمبوين

 (.5877) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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ـقي أن يـظر أطمـد إًمقـف، وطمقـفـو قمؾقـف أن يرومـع صمقسمـف ظمش :وهذا إذا يمون ذم اًمػضوء ومفق مؽروه

 .طمتك ٓ يطؾع قمؾقف أطمد :وً ومشـقت وً ؿمـقت

َق  ^أنَّ افْبلَّ » :طمديٌ اسمـ قمؿر  :وافدفٔؾ ُٕ ًٜ ٓ يرَؾتُع َثقَبتُف ح َّتك َيتد ـَٚن إذا أراَد حَٚجت

ـَ إرضِ   .(1)شم

 (.وـالُمف ؾٔف) :ؿقفف

 .وىمضوء احلوضمي اًمؽالم أصمـوء اًمبقل :افثٚفٞ مـ ادُروهٚت

ؿَ  ,َيُبتتقُل  ^َمتترَّ َوَرُشتتقُل اهللِ  َأنَّ َرُجتتالً » :طمــديٌ اسمـــ قمؿــر  :وافتتدفٔؾ َِّ تتْؿ َيتتُردَّ  ,َؾَستت َِ َؾ

ْٔفِ  َِ  .(2)شَظ

 (.وبقُفف   َصؼ  وٕحِقه) :ؿقفف

   .اًمبقل ذم ؿمؼ وكحقه مـ أمويمـ احلققاكوت وضمحقرهو :افرابع مـ ادُروهٚت

 .ألو ذم إرض وً قام سمقتمو شمتخذه احلشـرات واأل :وافنؼ

 :وظِٜ افُراهٜ أمقر

 .ورسمام شمعدت اًمـجوؾمي إًمقف ،مـ ظمروج األقام ومتمذي مـ يبقل وً ظمقوم .1

 .أو يمذي مـ ذم اًمشؼ مـ األقام .1

 .ورسمام آذوه ،أو يؽقن مـ مسويمـ اجلـ ومقمذهيؿ .3

                                 
 صحقح» ذم إًمبوين وصححف(، 1/156) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 11) «اًمؽممذي»و(، 11) «داود أسمق» أظمرضمف (1)

 (.1651) «اجلومع

 (.369) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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سمتر سموعمديــي ، ومسؿع مـ وً سمول سمجحر سموًمشوم صمؿ اؾمتؾؼك مقت أن ؾمعد سمـ قمبودة  :وىمد روي

 :ىمو ؾ

َِّٔد اْفتتتتتتتتتت َْتتتتتتتتتتٚ َشتتتتتتتتتت ِْ ـُ َؿَ  ْحتتتتتتتتتت  تَٕ

ْغِ  َّ ْٓ َْْٔتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُٚه بَِستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  َوَرَم
 

ـَ ُظَبتتتتتتتتٚدَ تتتتتتتتت  َد ْبتتتتتتتت ًْ  هْ َخْزَرِج َشتتتتتتتت

اَدهْ  َٗ تتتتتتتتتتتتتتتِط ُؾتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتْؿ ُِّتْ َِ  َؾ
 

 .(1)ومقضمدوه اًمققم اًمذي موت ومقف ؾمعد ،ومحػظقا ذًمؽ اًمققم

 (.وَمسي َؾْرِجف بِّْٔٔف) :ؿقفف

 .مس اًمػرج سموًمقؿلم :اخلٚمس مـ ادُروهٚت

ِْٔتِف َوُهتَق َيُبتقُل » :وً مرومققم طمديٌ أيب ىمتودة  :وافدفٔؾ ِّ َٔ تَرُه بِ ـَ ْؿ َذ ـُ َـّ َأَحتُد َُ ِس ّْ َٓ  ,َٓ ُي َو

ـَ  ْح ِم سَّ َّ ِْٔفِ اْفتَخ َيَ  ِّ َٔ ٚءِ  ,اَلِء بِ َٕ ْس ِ  اإْلِ ٍَّ َٓ َيَ َْ  .(2)شَو

   .و ًمأليمؾوصـقوكًي ألو قمـ إىمذار، وٕهن وً وشمشـريػ ،ًمؾقؿلم وً إيمرام :وظِٜ افْٓل

ْٝ َيتُد َرُشتقِل » :وىمد روت قمو شـي ىموًمـً ت َٕ ٚ ِٚمتفِ  ^ اهللِـَ ًَ تقِرِه َوَض ُٓ َْتك فُِى ّْ ُٔ ْٝ َيتُدُه  ,اْف ت َٕ ٚ ـَ َو

اَلنِفِ  ى خِلَ ُْٔسَ ـْ َأًذى ,اْف َٚن ِم ـَ  .(3)شَوَمٚ 

 (.واش ْجُٚؤه واش جاُره هبٚ) :ؿقفف

ء وآؾمــتجامر سموٕطمجــور اؾمــتعامل اًمقؿــلم قمـــد آؾمــتـجوء سموعمــو :افستتٚدس متتـ ادُروهتتٚت

 .وكحقهو

ـَ » :اعمتؼدم، وومقف طمديٌ أيب ىمتودة  :وافدفٔؾ ْح ِم سَّ َّ َٓ َيَ  ِْٔفِ اْفتَخ َو ِّ َٔ  .(4)شاَلِء بِ

                                 
 (.3/183) «اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 16/ 6) «اًمؽبػم» ذم اًمطؼماين أظمرضمف (1)

 .ًمف واًمؾػظ( 167) «مسؾؿ»و(، 151) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 ذم إًمبوين وصححف(، 1/181) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 33) «داود أسمق»و(، 13/317) «أمحد» أظمرضمف (3)

 (.1/75) «اعمشؽوة»

 .ًمف واًمؾػظ( 167) «مسؾؿ»و(، 151) «ورياًمبخ» أظمرضمف (1)
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ـِ ) :ؿقفف ْي َ  (.واش َبُٚل افَّْرِّ

 .اؾمتؼبول اًمشؿس واًمؼؿر طمول ىمضوء احلوضمي :افسٚبع مـ ادُروهٚت

 .عمو ومقفام مـ كقر اهلل :وافًِٜ

 :يؿمـرع اعمصـػ ذم ذيمر اعمحرموت طمول ىمضوء احلوضم سمعد ذًمؽ

ِٜ واش دبُٚرهٚ   ؽِر ُبْٔٚنٍ ) :ؿقفف ُرُم اش َبُٚل افَبِ  (.وَُيْ

 .اؾمتؼبول اًمؼبؾي واؾمتدسمورهو ذم اًمػضوء :أول ادحرمٚت

َٜ » :وً مرومققمــ طمــديٌ أيب أيــقب  :وافتتدفٔؾ تت َِ ْب َِ قا اْف ُِ بِ َْ تتٚنَِط َؾتتاَل َتْستتَ  ٌَ ْٔتتُ ُؿ اْف َوَٓ  إَِذا َأَت

ـْ صترُؿقا ,َتْسَ ْدبُِروَهٚ
ُبق ,َوَفُِ ًْ ىِمَبـَؾ » :ىَموَل َأسُمق َأيخقَب  .شاَأْو َؽرِّ ْلَم وَمَقضَمْدَكو َمَراطِمقَض سُمـَِق وَمَؼِدْمـَو اًمش 

 .(1)«شَمَعومَم  اهللَوَمـَـَْحِرُف َوَكْسَتْغِػُر  ،اًْمِؼْبَؾيِ 

   .(2)ووأمو ذم اًمبـقون، ومنكف جيقز اؾمتؼبول اًمؼبؾي واؾمتدسموره

ُٝ َيْقم» :ىمول طمديٌ اسمـ قمؿر  :وافدفٔؾ ْٔ ََ ِد اْرَت ََ ٍٝ َفَْتٚ ًٚ َف ْٔت تِر َب ْٓ ُٝ َرُشتقَل  ,َظتَذ َط َؾَرَأْيت

باِلً  ,َظَذ َفبََِْ ْغِ  ^اهللِ  َْ َٝ  ُمْسَ  ْٔ َّ َب َٚج ِفِ اْفت ِدِس حِلَ  .(3)شَْ

 (.وُفْبُثف ؾقَق حٚج ِف) :ؿقفف

   .عد ومراهمفاًمؾبٌ ومقق طموضمتف سم :افثٚن مـ ادحرمٚت

أكف إذا ومرغ مـ ىمضوء طموضمتف ومنن قمؾقف أن يبودر ًمؾؼقوم، وُيـفـك قمــ إـموًمـي اًمؾبـٌ  :وادراد هبذا

 .ومقق طموضمتف

                                 
 (.161) «مسؾؿ»و(، 391) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 :أيضوً  ىمقٓن اعمسلًمي وذم (1)

، اًمثقري ىمول وسمف، أمحد قمـ روايي هق اًمؼقل وهذا اًمبـقون، وذم اًمصحراء ذم وآؾمتدسمور آؾمتؼبول حيرم أكف -1 

 .واجلؼميـ إسمراهقؿ، سمـ وحمؿد، اًمشقيموينو، اًمؼقؿ واسمـ، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره، طمـقػي وأسمق

 .قمثقؿلم اسمـ واظمتوره، أمحد قمـ روايي هق اًمؼقل وهذا آؾمتؼبول، دون اًمبـقون ذم آؾمتدسمور جيقز أكف -1 

 (.166) «مسؾؿ»و(، 115) «اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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ًمؾعقرة سمـال طموضمـي، وٕن احلُُشـقَش واعمـراطمقض مـلوى اًمشــقوـملم  وً أن ذم ذًمؽ يمشػ :وافًِٜ

 .إكف مضـر سموًمبدن :ؾومال يـبغل أن يبؼك ذم هذا اعمؽون اخلبقٌ، وىمد ىمق ،واًمـخػقس اخلبقثي

َرةٌ  ,وطِؾ  ٕٚؾعٍ  ,وبقُفف   َضريٍؼ ) :ؿقفف َّ َٝ صجرةٍ ظِٔٓٚ َث  (.وح

اًمبقل ذم إمويمـ اًمتل حيتوضمفو اًمـوس ويرشمودوهنو، ومفـذا حمـرم، وؾمـقاء  :افثٚفٞ مـ ادحرمٚت

 .اًمبقل أو اًمغو ط

 :وافدفٔؾ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ) :قمؿــــــقم ىمقًمــــــف  -1

 .(1)(ڳ ڳ ڱ ڱ

ْغِ » :ىَموَل  ^َأن  َرؾُمقَل اهللِ  ،هريرة  طمديٌ أيب -1 َٕ تٚ ًَّ َِّ قا اف َُ تِٚن َيتٚ  :َؿتُٚفقاش اتَّ َٕ ٚ ًَّ َِّ َوَمتٚ اف

ؿْ  ,افَِّذي َيَ َخذَّ ِ  َضِريِؼ افَّْٚسِ » :َؿَٚل  ؟َرُشقَل اهللِ ِٓ ِِّ  .(2)شَأْو ِ  طِ

 :وهذه إمٚــ هل

 .ٕن ومقف أذيي ًمؾامرة :اًمطريؼ -1

   .جلؾقس اًمـوس الً اًمظؾ اًمذي يؽقن حم -1

ٕكف ىمد شمسؼط اًمثؿرة قمغم اًمـجوؾمي، وؾمقاء يموكـً اًمثؿـرة مليمقًمـي  :تً إؿمجور اعمثؿرة -3

 .أو همػم مليمقًمي

ُر ثؿ َيس ِْجل بٚدٚءِ ) :ؿقفف ِّ  (.وَيْسَ ْج

أكــف إذا ومــرغ مـــ ىمضــوء  :ؿمـــرع اعممًمــػ أن ذم أطمؽــوم آؾمــتـجوء وآؾمــتجامر، وىمــّرر ومقــف

مـــ مـــديؾ وظمــرق  ،لم آؾمــتـجوء سموعمــوء وآؾمــتجامر سموٕطمجــور وكحقهــوومنكــف جيؿــع سمــ :طموضمتــف

 .ومفذا أيمؿؾ إطمقال ،وظمشى وهمػمه

                                 
 (. 58: )إطمزاب (1)

 (.169) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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َـّ َأْن َيْستتَ ىُِٔبقا بِٚدَتتٚءِ » :مــو ورد قمـــ قمو شــي :وافتتدفٔؾ تت ُُ ؿْ  :ُمتتْرَن َأْزَواَج ِٓ َؾتتِ٘نَّ  :َؾتتِ٘نِّ َأْشتتَ ْحِٔٔ

فُ  اهللَِرُشقَل  ُِ ًَ ٍْ َٚن َي    .(3)(2)شؾ٘نِّ َأْشَ ْحِٔل مْٓؿ» :، وًمػظ أيب يعغم(1)شـَ

   .وٕن هذا أسمؾغ ذم اسكؼوء واًمتـظقػ

 .وإذا  ع سملم آؾمتـجوء وآؾمتجامر ىمّدم آؾمتجامر، صمؿ أشمبعف سموٓؾمتـجوء سموعموء

ُد اخلِٚرُج َمْقِضَع افًٚدةِ ) :ؿقفف ًْ ِزُنف آش جاُر إن مل َي  (.وَُيْ

يتعدى اخلورج مقوع اًمعـودة، ومـنن شمعـدى مقوـع أن ٓ  :آؾمتجامر وطمده جيزئ، ًمؽـ سمؼقد

 .اًمعودة ومال يزيؾف إٓ اعموء

ومالسمـد  :أن يـتشــر اًمبـقل قمــد ومتحـي اًمـذيمر أو اًمػخـذ وكحـق ذًمـؽ :مثٚل تًديف مقضع افًٚدة

 .طمقـفو مـ اعموء

ُط فالش جاِر بٖحجٍٚر وٕحِقهٚ) :ؿقفف ٔ اً أن يُقَن ضٚهر :وُيْنَسَ َِ  (.ًٚ ُمْْ

 :ف صتروطآش جار ينسط ف

 .وً وٓ متـجس وً ومال يؽقن كجس :اً أن يُقن مٚ يس جّر بف ضٚهر .1

 .مو ـمرأت قمؾقف اًمـجوؾمي :واعمتـجس .مو يموكً قمقـف كجسي :واًمـجس

ٕن اعمؼصـقد  :ومفـذا ٓ جيـزئ ،وكحـقه اً واًمذي ٓ يـؼل هق يموٕمؾس ضمـد :ًٚ أن يُقن مَْٔ .1

   .سموٓؾمتجامر اسكؼوء

 .وٓ يبؼك إٓ أصمر ٓ يزيؾف إٓ اعموء ،أن يزول أصمر اًمـجوؾمي :روضٚبط اإلَٕٚء   آش جا

                                 
ـٌ »: وىمول( 19) «ذياًمؽمم»و(، 11/133) «أمحد» أظمرضمف (1) ، «اًمِعْؾؿِ  َأْهؾِ  قِمـْدَ  اًمَعَؿُؾ  َوقَمَؾْقفِ ، َصِحقٌح  طَمَس

 (.16) «اًمـسو ل»و

 (. 8/11) «مسـده» ذم يعغم أسمق أظمرضمف (1)

 ل واحلديٌ «،...أؾمتحققفؿ ومنين: اعموء احلجورة يتبعقا أن أزواضمؽـ مرن»: سمؾػظ قمو شي سمحديٌ احلـوسمؾي يستدل (3)

 .هـ.ا. ًمف أصؾ ٓ: إًمبوين ىمول سمؾ، اًمؽممذي إمم اًمعؾامء سمعض قمزاه إنو اًمؾػظ، هبذا أضمده
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ٍم وُم َِّهٍؾ بَحٔقانٍ ) :ؿقفف  (.ؽَر َظْيٍؿ وَرْوٍث وضًٍٚم وُُمَْسَ

 :ٕمريـ ًٚ وٓ روث أن ٓ يُقن ظياً  .3

تؾي » :ىمـول ًمؾجــ ^أن اًمـبـل  :ٕهنو ـمعوم اجلــ وقمؾـػ دواهبـؿ، يمـام ذم احلـديٌ (1 ـُ تْؿ  ُُ َف

ؿْ  َظْيؿٍ  ُُ ُع ِ  َأْيِدي ََ ِْٔف َي َِ اً  ,ُذـَِر اْشُؿ اهللِ َظ قُن حَلْ ُُ ؿْ  ,َأْوَؾَر َمٚ َي ُُ ٌػ فَِدَوابِّ َِ َرةٍ َظ ًْ ؾي َب ـُ  .(1)ش...َو

تٚنِطَ  ^ َأَتتك افَّْبِتلي » :ىمـول حلديٌ اسمـ مسعقد  :وٕهنو رضمس كجس (1 ٌَ ََٖمَرِن َأْن  ,اف َؾت

ِٜ َأْحَجٚرٍ  َُٔف بَِثاَلَث
ـِ َؾَقَج  ,آتِ ْؿ َأِجْدهُ  ,ْدُت َحَجَرْي َِ َٞ َؾ ُٝ افثَّٚفِ ْس َّ تٚ ,َوافَ  ُْٔ ُف هِبَ َت

َٖ ًٜ َؾ ََٖخْذُت َرْوَث ََٖختَذ  ,َؾ َؾ

 َٜ ْوَث ََك افرَّ ـِ َوَأْف ٌس » :َوَؿَٚل ش احَلَجَرْي ـْ  .(3)ش(2)َهَذا ِر

1.  ًٚ    .يمخبٍز وكحقه :أن ٓ يُقن ادس جّر بف ضًٚم

 .ومطعوم اسكس أومم ،(4)اجلـهنك قمـ ـمعوم  ^أن  اًمـبل  :وافًِٜ

 .ممو ومقف ذيمر هلل شمعومم ،يمؽتوب قمؾؿ وكحقه :أن ٓ يُقن ُمسمًٚ  .5

 .يمام ًمق اؾمتجؿر سمذيؾ سمؼرٍة أو رضمؾ ؿموٍة وكحقه :أن ٓ يُقن م هاًل بحٔقان .6

   .أن احلققان ًمف طمرمي :وافًِٜ

طُ ) :ؿقفتف َثرُ  :وُيْنتَسَ ـْ َٖ ٍٜ ؾتت َٔت
َِ
ٍٛ وفتق بَح  ,ثتالُث َمَستحٍٚت ُمْْ ًَ تف ظتتذ  .َجتٍر ذي ُصت ًُ ـي َؿْى وُيَست

 (.ِوْترٍ 

حلديٌ ؾمـؾامن اًمػورؾمــل  :سملىمؾ مـفو وًمق أكؼك اعمحؾ جيزئومال  :أن يُقن ثالث مسحٚت .7

ٚ» :، وومقف َٕ ْد هَنَٚ ََ ِٜ َأْحَجٚرٍ  ...^ َف ـْ َثاَلَث ََٖؿؾَّ ِم ْسَ ِْْجَل بِ َٕ  .(5)شَأْن 

ؾمتـجوء سموعموء ومال يشؽمط ًمف قمدد، إكـام سمـام حيصـؾ واؿمؽماط اًمعدد إكام هق ذم آؾمتجامر، أمو آ

   .سمف اسكؼوء

                                 
 .مسعقد سمـ اهلل قمبد طمديٌ مـ( 159) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.1/158) «اًمػتح»: اكظر، رضمس ذم ًمغي هل: ومؼقؾ، اًمؽوف وإؾمؽون، اًمراء سمؽن: ِريْمٌس : طمجر اسمـ ىمول (1)

 (.156) «اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.3869) «ياًمبخور» أظمرضمف (1)

 (.161) «مسؾؿ» أظمرضمف (5)
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ـِ » :حلــديٌ أيب هريــرة  :ويســـ أن يؼــػ قمــغم وشمــر ،ومــنن ل يـــؼ سمــثالث ومنكــف يزيــد َوَمتت

ُٔقتِرْ  ِْ َر َؾ َّ  .(1)شاْشَ ْج

 ؟ثالث مسحٚت مـ حجر ذي ثالث صًٛ, أو ٓبد مـ ثالثٜ أحجٚر جيزئوهؾ 

ٍٛ ) :ؿقفف ًَ  (.وفق بَحَجٍر ذي ُص

ٕن اعمـراد صمـالث مسـحوت  :وذفتؽ :ومقصح وًمق يموكـً اعمسـحوت اًمـثالث مــ طمجـر واطمـد

وــرسمتف صمالصمـي  -يمام يؼـول-سمحجر دون قملم إطمجور  وً مـؼقي، واعمراد مـ احلديٌ شمؽرار اعمسح صمالصم

 .واعمراد معؾقم ،ٕن معـوه معؼقل :-صمالث وـرسموت سمسقط :أي-أؾمقاط 

ُٛ آش ْجُٚء فُؾِّ ) :ؿقفف  (.خٚرٍج إٓ افريَح  وََيِ

ڭ ۇ ) :ًمؼقًمـف شمعـومم :أكف جيى آؾمتـجوء أو آؾمتجامر ًمؽـؾ ظمـورج مــ اًمسـبقؾلم :أي

 .، وهذا يعؿ يمؾ مؽون وحمؾ مـ صمقب وسمدن(2)(ۆ ۆ ۈ ۇ

وٓ كجوؾمـي مــ  ،ٕن اًمغسـؾ إكـام وضمـى سزاًمـي اًمـجوؾمـي :اًمـريح :إٓ أكف اؾمـتثـك مــ ذًمـؽ

 .إذ ٓ حيدث معفو أصمر ،اًمريح

ؿٌ ) :ؿقفف ّي َٔ ف ُوضقٌء وٓ َت َِ  (.وٓ َيِهحي َؿْب

يشؽمط ًمصحي اًمقوقء واًمتقؿؿ شمؼدم آؾمـتـجوء أو آؾمـتجامر قمؾـقفام، ومـال يصـح اًمقوـقء 

 .ىمبؾ آؾمتـجوء أو آؾمتجامر عمـ ظمرج مـف ؿمـلء، ومتؼدم آؾمتـجوء ؿمـرط ًمصحي اًمقوقء

ُٖ يَ » :ىمـول ^، أن اًمـ بِـل  طمديٌ قَمكِمو  :وافدفٔؾ ظذ ذفؽ ت تَرُه َوَيَ َقضَّ ـَ ِستُؾ َذ ومؼـدم  .(3)شٌْ

 .اًمغسؾ قمغم اًمقوقء

 

                                 
 (.137) «مسؾؿ»و(، 161) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.5 ،1: )اعمدصمر (1)

 (.393) «مسؾؿ» أظمرضمف (3)
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 :ؿٚل ادٗفػ 

[ ٍ  َفغِّ
ًُقدٍ ك ب ُٝ  ,ؽِر ُموترٍ  ,ُمٍْْؼ  ,اف ََّسقي َّ ٍَ ٍٜ  -ٓ َيَ  ٍٝ فٌتِر  -ٓ بْ٘صَبٍع وِخْرَؿ َمسْقٌن ـتؾَّ وؿت

ٌد ظ ,صٚنٍؿ بًَد افزوالِ  ِـّ َٖ ِ َؾؿٍ  ,وإ بٚهٍ  ,َْد صالةٍ ُمَ  ٌَري  .وَت

ـِ  ًٚ ُمْبَ ِدن ,ًٚ وَيس ُٚك َظْرض ف إيّ ِّ ِٛ ؾ ـُ ِؽّبت ,بجِٕٚ ِه َ ِحتُؾ ِوْتتر ,ًٚ وَيتدَّ ُْ ُٜ    ,اً وَي ُٛ اف ستّٔ وََتِت

رِ  ـْ  .افقضقِء مع افذِّ

ُٛ اخْلِ ُٚن مٚ مل خَيَْػ ظذ ٍِٕسف َزدُ  ,وََيِ ََ    .وُيَُرُه اْف

ـِ افُقضتقءِ  تْغِ ثالثت ,فستقاكُ ا :ومـ ُشتْ ٍَّ َُ ُٛ متـ ٕتقِم فٔتٍؾ ٕتٚؿٍض فُقضتقءٍ  ,ًٚ وَؽْستُؾ اف  ,وََيِت

ٍٜ ثؿ اش ْنتٍٚق  َو َّ ْو َّ ُٜ ؾتٔٓا فٌتِر صتٚنؿٍ  ,وافُبداءُة ب ت ٌَ ِٜ وإصتٚبعِ  ,وادبَٚف ِٜ افُثٍٔت  ,وَِّتِٔتُؾ افِحٔت

ـُ  ْغِ  ,واف ُٔٚم َٕ ُٜ  ,وَأْخُذ مٍٚء جديٍد فأُلُذ ُٜ وافثٚفث ُٜ افثٕٚٔ َِ ْس ٌَ  .[واف

 :مهٚ ,هذا افبٚب وذـر ؾٔف أمريـ َد ادٗفػ ظ

 .اًمسقاك وأطمؽومف، ومو أحلؼ سمف مـ ؾمــ اًمػطرة .1

   .ؾمــ اًمقوقء .1

 ؟إن افسقاك مـ شْـ افقضقء, ؾِؿ أؾرده بٚفذـر :ؾ٘ن ؿٔؾ

 :ؾٚجلقاب مـ وجٓغ

إٓ أكـف يتليمـد  ،قمـد اًمقوقء وهق مـ ؾمــف اً أن اًمسقاك مسـقن يمؾ وىمً، وإن يمون متليمد -1

 .وً ذم همػمه أيض

 .ومؾف ارشمبوط سمبوب آؾمتـجوء ،أن اًمسقاك مـ سموب اًمتطفػم -1

 وهـق اًمعـقد اًمـذي يسـتوك سمـف، ويطؾـؼ قمـغم  ،يطؾؼ قمغم أًمـي :افسقاك :تًريػ افسقاك

 .اًمػعؾ اًمذي يػعؾف وهق اًمتسقك

 .اؾمتعامل قمقد وكحقه ذم اًمػؿ ًمتطققبف وشمطفػمه :واف سقك
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 .م اعمصـػ، وىمد ذيمر ومقف شمسع قمشـرة مسلًميسمعد ذًمؽ كشـرع ذم اًمتعؾقؼ قمغم يمال

ٍ ) :ؿقفف  َفغِّ
ًُقدٍ ك ب ُٝ  ,ؽِر ُموترٍ  ,ُمٍْْؼ  ,اف ََّسقي َّ ٍَ ٍٜ  -ٓ َيَ   (.-ٓ بْ٘صَبٍع وِخْرَؿ

 :يْبٌل   افسقاك مٚ يع

ٕن اًمؼوؾمـل يضـر سموًمؾثـي  :وً ، ومال يؽقن ىموؾمـقوً أو يوسمس وً ؾمقاًء يمون رـمب :وً أن يؽقن اًمعقد ًمقـ (1

 .وٓ حيصؾ ومقف يمثػم ومو دة ،وإؾمـون

 .ومنكف ٓ يـؼل ،ومخرج سمذًمؽ اًمعقد اًمذي ٓ ؿمعر ًمف :مـؼقًو ًمؾػؿ وإؾمـون (1

ويمـؾ موًمـف را حـي ـمقبـي  ،يمعقد اًمرحيون وقمقد اًمرمون وكحـقه ،ومخرج مو يضـرّ  :همػم مضـرو  (3

 .وً ٕن اًمضـرر مـتػ ؿمـرقم :ومفق ممصمر مـ طمقٌ يمقكف يرض

   .رح اًمؾثي وإؾمـونوٓ جي :ٓ يتػتً (1

ٕكف ل شمرد اًمسـي هبذا، سمؾ يسـتوك سمعـقد جيؿـع مـو  :وً إصبعأن ٓ شمؽقن آًمي اًمسقاك ظمرىمي أو  (5

   .مضـك مـ اًمصػوت

 .(1) ، وًمف أن يستوك سمغػمه مـ إقمقاد^ًمػعؾف  :وإومم أن يؽقن سمعقد إراك

ٍٝ ) :ؿقفف  (.َمسْقٌن ـؾَّ وؿ

 .مسـقن يمؾ وىمً :طمؽؿ اًمسقاك

َٓ َأْن َأُصتتؼَّ َظتتَذ ُأمَّ ِتتل َأْو َظتتَذ افَّْتتٚسِ » :وً مرومققمــ طمــديٌ أيب هريــرة  :فتتذفؽويتتدل   ,َفتتْق

ؾِّ َصاَلةٍ  ـُ َقاِك َمَع  ْؿ بِٚفسِّ ََمْرُُتُ تؾِّ َصتاَلةٍ » :وقمـد مسـؾؿ سمؾػـظ ،(2)شَٕ ـُ تَقاِك ِظْْتَد  ْؿ بِٚفسِّ ، (3)شََٕمتْرُُتُ

 :ٕكف :ومفق مسـقن ذم يمؾ وىمً مـ ًمقؾ أو هنور

 .مطفرة ًمؾػؿ -1

                                 
 إزاًمتف، ىمدر قمغم اًمسـي مـ ويصـقى سموخلرىمي، أو سموسصبع يتسقك ومنكف اًمعقد، قمدم إن أكف: احلـوسمؾي قمـد اًمثوين اًمقضمف (1)

 .إسمراهقؿ سمـ وحمؿد، ىمدامي اسمـ: واظمتوره اسكؼوء، مـ ًمف طمصؾ ومو

 (.151) «مسؾؿ»و(، 887) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.151) «مسؾؿ» أظمرضمف (3)
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  .ومرووة ًمؾرب، وهذان مطؾقسمون ذم يمؾ وىمً -1

ْىَرةِ » :^وًمؼقًمف  ٍِ ـَ اْف َقاكُ  ...َظْؼٌ ِم  .(1)شَوافسِّ

 (.فٌِر صٚنٍؿ بًَد افزوالِ ) :ؿقفف

 .سمعد زوال اًمشؿس ًمؾصو ؿ، ومنكف طمقـفو مـفل قمـف :يستثـك مـ ؾمـقي اًمسقاك يمؾ وىمً

 :وافدفٔؾ ظذ هذا آش ثْٚء

قا » :وً مرومققمــ  سمـــ أيب ـموًمــى طمــديٌ قمــكم -1 ـُ تتَداةِ َوَٓ َتْستتَ ٚ ٌَ قا بِْٚف ـُ ُ ْؿ َؾْٚشتتَ ٚ ّْ إَِذا ُصتت

 ِٜ ََٔٚم
َِ قٌر َيْقَم اْف ُٕ َٚن َفُف  ـَ َ ُٚه  ٍَ ْٝ َص ٚنَِؿ إَِذا َيبَِس ًَنتل, َؾِ٘نَّ افهَّ  .(2)شبِْٚف

 مــ وٕن اًمسقاك إكام اؾمتحى سزاًمي را حي اًمػؿ، وظمؾـقف ومـؿ اًمصـو ؿ أـمقـى قمــد اهلل -1

 .(3)، وإزاًمي اعمستطوب مؽروه يمدِم اًمشفداء-يمام صمبً ذم احلديٌ ذم اًمصحقحلم-ريح اعمسؽ 

ٌد ظَْد صالةٍ ) :ؿقفف ِـّ َٖ ِ َؾؿٍ  ,وإ بٚهٍ  ,ُمَ  ٌَري  (.وَت

 :افسقاك ت ٖـد شْٔ ف   مقاضع

َٓ َأْن َأُصتؼَّ َظت» :وً مرومققم حلديٌ أيب هريرة  :أو كػالً  وً ومرو :قمـد اًمصالة -1 َذ ُأمَّ ِتل َفتْق

ؾِّ َصاَلةٍ  ,َأْو َظَذ افَّْٚسِ  ـُ َقاِك ِظَْْد  ْؿ بِٚفسِّ ََمْرُُتُ  .(4)شَٕ

تَٚن إَِذا  ^َأنَّ َرُشتقَل اهللِ » :حلـديٌ طمذيػـي  :اً أو هنـور قمـد آكتبوه مـ اًمــقم ًمـقالً  -1 ـَ

َقاكِ  ِْٔؾ َيُنقُص َؾُٚه بِٚفسِّ َِّ ـَ اف  .(5)شَؿَٚم ِم

َك ؿبتتَؾ أن  ^ بتتلَّ أنَّ افْ» :وًمؼــقل قمو شــي ُظ إٓ َتَستتقَّ
َِ َٔستتَ ٔ ـتتَٚن ٓ َيرُؿتتُد متتـ فٔتتٍؾ وٓ هنتتٍٚر ؾ

                                 
 . قمو شي طمديٌ مـ( 161) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.1/196) «اسرواء» ذم إًمبوين ووعػف(، 3/191) واًمدارىمطـل(، 6/81) «اًمبزار» أظمرضمف (1)

: واظمتوره احلـػقي، ىمقل وهق ًمؾصو ؿ، اًمزوال سمعد طمتك وىمً يمؾ مستحى اًمسقاك أن :أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (3)

 .اًمعؾامء أيمثر قمـ اًمـقوي وطمؽوه واًمعثقؿلم،، وإًمبوين، واًمسعدي، سموز واسمـ، مػؾح واسمـ، اًمؼقؿ واسمـ، شمقؿقي اسمـ

 .ًمف واًمؾػظ( 151) «مسؾؿ»و(، 887) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 .ًمف واًمؾػظ( 155) «مسؾؿ»و (،151) «اًمبخوري» أظمرضمف (5)
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ٖ  .(1)شَيَ َقضَّ

أو ؾمـؽقت أو  ،أو يمثـرة يمـالم ،ؾمقاء شمغـػمت را حتـف ٕضمـؾ أيمـؾٍ  : را حي اًمػؿقمـد شمغػّم  -3

قم ًمتغـػم قمــد اًمؼقـوم مــ اًمــ اًمسقاكُ  عَ ـرِ ٕن اًمسقاك مطفرة ًمؾػؿ، وىمد يستدل ألذا سملكف عمو ؿُم  :همػمه

 .ضمددل قمغم ؿمـرقمقتف يمؾام وُ  ،را حي اًمػؿ

ـِ  ًٚ ُمْبَ ِدن ,ًٚ وَيس ُٚك َظْرض) :ؿقفف ف إيّ ِّ ِٛ ؾ  (.بجِٕٚ

 :أصٚر إػ ـٍٜٔٔ افسقاك ؾبّغ 

 .سموًمـسبي ًمألؾمـون وً أكف يستوك قمرو :ـمريؼي آؾمتقوك (1

اًمتقـومـ، ومــ  ^ل ٕن اًمسـي ذم أومعـول اًمـبـ :يبدأ سمجوكى ومؿف إيؿـ :ومقام يتعؾؼ سموجلفي (1

 .ذم ـمفقره ^ذًمؽ شمقومـف 

ـُ ِؽبّ ) :ؿقفف ِه  (.ًٚ وَيدَّ

   .هق ووع اًمدهـ ذم اًمشعر :آدهٚن

 ،وً أو أيومـ وً ويؽميمف يقمـ وً سملن يػعؾف يقم ،وً مسـقن، ًمؽـ يؽقن هِمبّ  -يمام ىمرر اعمصـػ-وآدهون 

  .وٓ يداوم قمؾقف

َّٓ ِؽّبتت ^ أنَّ افْبتتلَّ » :طمــديٌ قمبــد اهلل سمـــ مغػــؾ  :واًمــدًمقؾ تتِؾ إِ جي َ  افسَّ
ـِ  ،(2)شًٚ هَنَتتك َظتت

   .شمسـريح اًمشعر ودهـف :وافسجؾ

 .وٕن اعمداومي قمؾقف مـ اعمبوًمغي ذم اًمتزيـ، واًمتل هل مـ قمودة اعمؽموملم

                                 
 صحقح» ذم إًمبوين وطمسـف(، 1/61) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 57) «داود أسمق»و(، 11/163) «أمحد» أظمرضمف (1)

 .«هنٚرٍ  وٓ»: ىمقًمف دون( 1853) «اجلومع

 ىمول(، 5956) «اًمـسو ل»و(، 1756) «اًمؽممذي»و(، 1159) «داود أسمق»و(، 17/318) «أمحد» أظمرضمف (1)

 .«صحقح طمديٌ»(: 1/193) «اعمجؿقع» ذم ياًمـقو
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َ ِحُؾ ِوْتر) :ؿقفف ُْ  (.اً وَي

 ،، صمـؿ إظمـرى صمالصمـي أمقـول(1)سملن يؽحؾ هذه اًمعلم صمالصمـي أمقـول ،وً صمالصم اً يسـ آيمتحول وشمر

 .ويؽقن ذًمؽ ىمبؾ اًمـقم

ُٔقتِرْ » :وً مرومققم طمديٌ أيب هريرة  :واًمدًمقؾ ِْ َ َحَؾ َؾ ـْ ـِ ا َؾ  ,َم ًَ ـْ َؾ ـَ  ,َم تْد َأْحَست ََ ـْ  ,َؾ َوَمت

   .(2)شَؾاَل َحَرَج  ,َٓ 

ٍٜ َؿْبَؾ َأْن َيَْتٚمَ  ^َأنَّ افَّْبِلَّ » :وطمديٌ اسمـ قمبوس َِ ْٔ ؾَّ َف ـُ ِد 
ِّ ْث َ ِحُؾ بِٚإْلِ ُْ َٚن َي تٚ ,ـَ ـَ َ ِحتُؾ َو ُْ َن َي

َٔٚلٍ  َٜ َأْم ؾِّ َظْغٍ َثاَلَث ـُ  .(3)شِ  

رِ ) :ؿقفف ـْ ُٜ   افقضقِء مع افذِّ ُٛ اف سّٔ  (.وََتِ

 .ومؼرر اعممًمػ أهنو واضمبي :أؿمور إمم اًمتسؿقي قمـد سمداءة اًمقوقء

ــرة  :ويتتدل فتتذفؽ ــ طمــديٌ أيب هري ِر اْشتتَؿ » :وً مرومققم ـُ ـْ مَلْ َيتتْذ تتَٚػ  اهللَِٓ ُوُضتتقَء دَِتت ًَ  َت

ْٔفِ  َِ  .(4)شَظ

   .وهذا يؽقن قمـد اًمذيمر، أمو مـ كسـل ومنن ـمفورشمف صحقحي

 .(5)ًمؾؿشؼي واحلرج :معف اًمتسؿقي دمى ؿأن اًمسفق قمذر، ومؾ :وافًِٜ

                                 
ِذي اعُمْؾُؿقُل : سموًمَؽسـر، اعمِقُؾ  (1)  «اًمعروس شموج»: اكظر، اًمَبصـر َمدِّ  ىَمْدرُ : إَرضِ  مـ واعمِْقُؾ  سمِِف، ُيْؽَتَحُؾ  اًم 

(39/135.) 

 «اجلومع ػوعق» ذم إًمبوين ووعػف(، 337) «موضمف اسمـ»و(، 35) «داود أسمق»و(، 11/131) «أمحد» أظمرضمف (1)

(5168.) 

 . وصححف( 1/198) «اعمستدرك» ذم واحلويمؿ، كحقه( 3199) «موضمف اسمـ»و(، 11/131) «أمحد» أظمرضمف (3)

 صحقح» ذم إًمبوين وصححف(، 399) «موضمف اسمـ»و(، 191) «داود أسمق»و(، 15/113) «أمحد» أظمرضمف (1)

 (.7511) «اجلومع

 واسمـ، اخلرىمل اظمتقور وهل ىمقًمف، قمؾقفو اؾمتؼر اًمذي إهنو: وىمقؾ حبي،مست اًمتسؿقي أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (5)

 .إسمراهقؿ سمـ وحمؿد، اعمـذر واسمـ، واًمشورح، ىمدامي
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ُٛ اخْلِ ُٚن مٚ مل خَيَْػ ظذ ٍِٕسف) :ؿقفف  (.وََيِ

 .هق ىمطع اًمؼؾػي اًمتل شمؽقن قمغم رأس اًمذيمر، وهق واضمى ذم طمؼ اًمذيمر :اخل ٚن

 :وً مرومققمـ ، يمـام ذم طمـديٌ أيب هريـرة ^مـ ؾمـــ اًمػطـرة اًمتـل أمـر هبـو اًمـبـل واخلتون 

ْىَرةِ » ٍِ ـْ اْف َ ٚنُ  :ََخٌْس ِم ْش ِْحَدادُ  ,اخْلِ ِٓ ِٜ  ,َوا َٕ ٚ ًَ ُؼ اْف ِْ ٚرِ  ,َوَح ٍَ َْط ْٕ ُِِٔؿ ا َْ ِٚرب ,َوَت  .(1)شَوَؿصي افنَّ

ذا دظمؾ اسؾمـالم وهـق إذا ظموف قمغم كػسف ومؾف شمرك اخلتون، يموًمرضمؾ إ :واش ثْل مـ افقجقب

   .يمبػم وكحق ذًمؽ

  .أوممسؼقط اخلتون وم ،أن اًمغسؾ واًمقوقء يسؼطون إذا ظموف قمغم كػسف مـف :وافًِٜ

مـع وٕن اعمحوومظي قمغم اًمـػس أومم مـ اعمحوومظي قمـغم اخلتـون، ومتـك شمعـورض طمػـظ اًمــػس 

 .ؼررة ذم اًمنميعي، إذ طمػظفو مـ اًمرضورات اخلؿس اعموً يمون اًمعؿؾ سمام حيػظ اًمـػس متعقـ :واضمٍى 

َزدُ ) :ؿقفف ََ  (.وُيَُرُه اْف

  .هق طمؾؼ سمعض اًمرأس وشمرك سمعضف :افَزد

 .واًمؼزع مـفل قمـف، وىمد أ ع اًمعؾامء قمغم يمراهتف ًمؾرضمؾ واعمرأة

َزدِ  ^َأنَّ َرُشقَل اهلل » :طمديٌ اسمـ قمؿر  :وافدفٔؾ ََ ـِ اْف  .(2)شهَنَك َظ

تقُه » :سمعضـف، ومؼـولطمؾؼ سمعـض رأؾمـف وشمـرك  وً رأى صبق ^وٕن اًمـبل  ـُ تُف َأِو اْتُر َِّ ـُ تقُه  َُ اْحِِ

فُ  َِّ  .(3)شـُ

أن شمرك اًمؼـزع مــ ىمبقـؾ أداب، وهـذه يعـدوهنو  :واًمصورف ًمؾـفل مـ اًمتحريؿ إمم اًمؽراهي

 .ىمريـي صورومي ًمؾـفل قمـ اًمتحريؿ إمم اًمؽراهي

                                 
 (.157) «مسؾؿ»و(، 5889) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.1119) «مسؾؿ»و(، 5911) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 وصححف، قمؿر اسمـ طمديٌ مـ( 5918) «اًمـسو ل»و(، 1195) «داود أسمق»و(، 9/137) «أمحد» أظمرضمف (3)

 (.1113) «اًمصحقحي» ذم إًمبوين
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ـِ افُقضقءِ ) :ؿقفف ْغِ ثالث ,افسقاكُ  :ومـ ُشْ ٍَّ َُ  (.ًٚ وَؽْسُؾ اف

 . ؾي مـ إمقر اعمسـقكي قمـد اًمقوقء ذيمر هـو

   .مو أمر سمف اًمشورع ٓ قمغم وضمف اسًمزام :يراد هبو هـو :وافسْٜ

   .وٓ يعوىمى شموريمفو ،أكف يثوب وموقمؾفو امتثوًٓ  :وحُّٓٚ

 :وشْـ افقضقء اف ل ذـرهٚ ادٗفػ

  .وشمؼدم اًمؽالم قمؾقف :اًمسقاك .1

 .وً أول اًمقوقء سملن يغسؾ اًمؽػلم صمالصمؾمـي ذم  وهق :أول اًمقوقء وً همسؾ اًمؽػلم صمالصم .1

وقمـثامن  (1)، يمام ذيمر ذم طمديٌ اسمــ زيـدوً يمون إذا شمقول همسؾ يمػقف صمالصم ^أن اًمـبل  :وافدفٔؾ

 .^ذم صػي ووقء اًمـبل  (2)سمـ قمػون

ُٛ مـ ٕقِم فٍٔؾ ٕٚؿٍض فُقضقءٍ ) :ؿقفف  (.وََيِ

ىمبـؾ  وً اًمؽػـلم صمالصمـهمسـؾ  قمؾقـف إذا اؾمتقؼظ اسكسون مـ اًمؾقـؾ اًمــوىمض ًمؾقوـقء، ومنكـف جيـى

 .ومحسى وً وٓ يؽقن مستحب ،اًمضقء

ْقِمفِ » :وً مرومققم طمديٌ أيب هريرة  :وافدفٔؾ َٕ ـْ  ْؿ ِم ـُ َظ َأَحُد ََ ْٔ تْس َيتَدُه ِ   ,إَِذا اْشَ  ِّ ٌْ َؾتاَل َي

ٚ َثاَلث َٓ َِ ِس ٌْ ِٚء َح َّك َي َٕ ْٝ َيُدهُ  :ًٚ اإْلِ ـَ َبَٚت َٓ َيْدِري َأْي ُف  َّٕ  .(4()3)شَؾِ٘

ٍٜ ثؿ اش ْنٍٚق واف) :ؿقفف َو َّ ْو َّ  (.ُبداءُة ب

 .وجيعؾفام ىمبؾ همسؾ اًمقضمف ،اًمبداءة سموعمضؿضي صمؿ آؾمتـشوق .3

  .إدارة اعموء ذم اًمػؿ :وادوّوٜ

                                 
 (.135) «مسؾؿ»و(، 185) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.116) «مسؾؿ»و(، 159) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 .ًمف واًمؾػظ( 87) «مسؾؿ»و(، 161) «اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 .ىمدامي واسمـ اخلرىمل: واظمتوره اًمثالصمي،  ؿيإ ىمول وسمف ًمؾقضمقب، وًمقس ًمالؾمتحبوب إمر أن: اًمثوكقي اًمروايي (1)
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سموعمضؿضـي، صمـؿ سموٓؾمتـشـوق، صمـؿ  أن يبـدأ أوًٓ  :ضمذب اعموء مع إكػ، وموًمسـي :وآش ْنٚق

ومصــؾ سمــلم اعمضؿضــي  ^ن اًمـبــل واًمســـي أن يؽقكــو مـــ يمــػ واطمــد، ول يثبــً أ ،سمغســؾ اًمقضمــف

 .وآؾمتـشوق ذم طمديٌ صحقح

ُٜ ؾٔٓا فٌِر صٚنؿٍ ) :ؿقفف ٌَ  (.وادبَٚف

 :وً مرومققمـ حلـديٌ ًمؼـقط سمــ صـؼمة  :اعمبوًمغي ذم اعمضؿضي وآؾمتـشـوق ًمغـػم صـو ؿ .1

ْش َِْْنتتِٚق » ِٓ تتقَن َصتتٚنِاً  ,َوَبتتٚفِْغ ِ  ا ُُ َّٓ َأْن َت ويؼــوس قمؾقفــو  ،وق، ومــلمره سموعمبوًمغــي سموٓؾمتـشــ(1)شإِ

   .اعمضؿضي

 .أن يدير اعموء ذم  قع اًمػؿ إدارة سموًمغي :وادبٚفٌٜ   ادوتّوٜ

 .أن جيذب اعموء إمم أىمصـك إكػ :وادبٚفٌٜ   آش ْنٚق

ًمـتال يؽمشمـى قمـغم اعمبوًمغـي دظمـقل ؿمــلء ذم  :وملمو ذم طمـول اًمصــقوم ومـال يسـتحى اعمبوًمغـي ومقفـو

 .ضمقومف

ِٜ ) :ؿقفف ِٜ وَِّتُِٔؾ افِحٔ  (.افُثٍٔ

 .ُّتؾقؾ اًمؾحقي اًمؽثقػي .5

ََٔ ُف ِ  اْفُقُضقءِ  ^َأن  اًمـ بِل  » :طمديٌ قُمْثاَمَن  :وافدفٔؾ ُؾ حِلْ ِِّ َٚن خُيَ  .(2)شـَ

 .هل اًمتل ٓ شُمرى اًمبشـرة مـ ورا فو :وطمّد اًمؽثقػي اًمتل يسـ ُّتؾقؾفو

 :وِّتِٔؾ افِحٜٔ فف ـٍٔٔ ٚن

 .ًمؾحقي، صمؿ يلظمذ موًء ومقعريمف مـ اجلوكبلمأن يلظمذ موًء، صمؿ يعريمف ذم أؾمػؾ ا-1

 .أو خيؾؾفو سملصوسمعف يموعمشط -1

                                 
 إًمبوين وصححف(، 197) «موضمف اسمـ»و(، 87) «اًمـسو ل»و(، 788) «اًمؽممذي»و(، 111) «داود أسمق» أظمرضمف (1)

 (.1/118) «اعمشؽوة» ذم

 «ـػماعم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وطمسـف(، 151) «ظمزيؿي اسمـ»و(، 31) «اًمؽممذي»و(، 119) «داود أسمق» أظمرضمف (1)

(1/185.) 
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 (.وإصٚبعِ ) :ؿقفف

وهق ؾمــي إن يمـون اعمـوء يصـؾ سمدوكـف، وإٓ ومفـق واضمـى،  :ُّتؾقؾ أصوسمع اًمقديـ واًمرضمؾلم .6

   .وهق ذم اًمرضمؾلم آيمد

   :وافدفٔؾ

َة  -1 ـِ َصؼِمَ ْؾ َبْغَ » :وً مرومققم طمديٌ ًَمِؼقِط سْم ِِّ  .(1)شإََصٚبِعِ  َوَخ

 .(2)وٕن مو سملم إصوسمع مظـي وىمقع اًمقؾمخ ومـوؾمى اًمتخؾقؾ -1

ـُ ) :ؿقفف  (.واف ُٔٚم

سمغسـؾ  وهذا ظموص سموًمقديـ واًمرضمؾلم، سمـلن يبـدأ سمـوًمقؿلم مــفام أوًٓ  :اًمتقومـ ذم اًمقوقء .7

 ًمعؿـقم طمـديٌ قمو شـي  :اًمقد اًمقؿـك صمؿ اًمقسـرى، واًمرضمـؾ اًمقؿــك صمـؿ اًمقســرى، ومفـذا ؾمــي

تتتَٚن َرُشتتقُل اهللِ  :ىموًمــً ـَ تتترَ » :^إِْن  َّٓ تتقِرِه إَِذا َتَى ُٓ ـَ ِ  ُض ّي َٔ ٛي اف َّتتت ُِٔحتتت وهــذا قمـــغم ؾمـــبقؾ  ،(3)شَف

 .آؾمتحبوب ٓ اًمقضمقب

ْغِ ) :ؿقفف َٕ  (.وَأْخُذ مٍٚء جديٍد فأُلُذ

 .(4)أظمذ موء ضمديد ًمألذكلم همػم اًمذي مسح سمف رأؾمف .8

ـِ َزْيـدٍ  :وافدفٔؾ ْٔتِف َمتًٚء  ^َرَأى َرُشتقَل اهللِ » :أكـف  طمديٌ قَمْبِد اهللِ سْمـ َٕ ُُذ
ِٕ ََٖختَذ  ُٖ َؾ ت َيَ َقضَّ

 .(5)شِء افَِّذي َأَخَذ فَِرْأِشفِ اْفتَا ِخاَلَف 

                                 
: اًمؽممذي وىمول(، 118) «موضمف اسمـ»و(، 111) «اًمـسو ل»و(، 788) «اًمؽممذي»و(، 111) «داود أسمق» أظمرضمف (1)

ـٌ »  .«َصِحقٌح  طَمَس

 .اًمرضمؾلم أصوسمع سمتخؾقؾ ويؽتػل اًمقديـ، أصوسمع ُّتؾقؾ يسـ ٓ أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 (.168) «مسؾؿ» أظمرضمف (3)

 احلـػقي، ىمقل وهق اًمرأس، سمامء يؿسحفام سمؾ ًمألذكلم ضمديد موء أظمذ يستحى ٓ أكف: أمحد قمـ ثوكقياًم اًمروايي (1)

 .واًمعثقؿلم، واًمسعدي، إسمراهقؿ سمـ وحمؿد، اًمؼقؿ واسمـ، اسؾمالم وؿمـقخ، شمقؿقي اسمـ اعمجد واظمتوره

ٌٌ »: ًمبوينإ ىمول(، 1/197) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/151) «اعمستدرك» ذم احلويمؿ أظمرضمف (5)  ٓ ؿموذ   طمدي
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ُٜ ) :ؿقفف ُٜ وافثٚفث ُٜ افثٕٚٔ َِ ْس ٌَ  (.واف

 .اًمغسؾي اًمثوكقي واًمثوًمثي ذم اًمقوقء .9

 .رة، وإذا زاد ومفق ؾمـيسملن يغسؾ إقمضوء مرة م ،وموًمقاضمى ذم اًمقوقء هق اعمرة إومم

 :  افقضقء أربع شْـ ^وؿد ورد ظـ افْبل 

   .(1)يمام ذم طمديٌ اسمـ قمبوس  :همسؾف مرة مرة -1

 .(2)يمام ذم طمديٌ قمبد اهلل سمـ زيد  :همسؾف مرشملم مرشملم -1

 .(3)يمام ذم طمديٌ قمثامن  :وً صمالصم وً همسؾف صمالصم -3

يمـام ذم طمـديٌ قمبـداهلل سمــ  :رضمؾلم مـرةواًمقديـ مرشملم واًم وً أن خيوًمػ ومقغسؾ اًمقضمف صمالصم -1

 .، وموسكسون يـقع سملم هذه وهذه(4)زيد 

 .هـ.ا (5)«َٓ َيِزيُد قَمغَم اًمث الِث إِٓ ُمْبَتغًم » :ىمول أمحد وإؾمحوق ،وٓ يزيد قمغم اًمثالث 

ؿَ » :وذم احلديٌ َِ ى َوَط ًَدَّ ْد َأَشَٚء َوَت ََ ـْ َزاَد َظَذ َهَذا َؾ َّ  .(6)«َؾ

 

 

 

                                
 

 (.1/111) «اًمضعقػي»: اكظر، «يصحخ 

 (.157) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.158) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.116) «مسؾؿ»و(، 159) «اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.135) «مسؾؿ»و(، 185) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.1/119) ًمؾطقد «إطمؽوم خمتٍم»: اكظر (5)

 «اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 111) «موضمف اسمـ»و(، 119) «اًمـسو ل»و(، 135) «داود أسمق» أظمرضمف (6)

(1/113.) 
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 :ؿٚل ادٗفػ 

[ ٌٜ تِػ مْتف -َؽْسُؾ افقجِف  :ؾروُضف ِش َّ ْٕ ـِ  ,- وافٍتُؿ وإ ومْتف  ,وَمْستُح افترأسِ  ,وَؽستُؾ افٔتدي

جِغِ  ,إُذٕٚنِ  ُٛ  ,وَؽْسُؾ افرِّ ُّ و ,وافستٔ َر َؽْسَؾ ُظْوٍق ح تك َيَْْنتَػ افتذي  :قآُة وهلاْفت خِّ َٗ أن ٓ ُي

ف َِ  .َؿْب

ِِّٓٚوافِّْ   ُٜ صترٌط فَىٓٚرةِ إَْحَداِث ـ َِْْٔقي رْؾَع  ,َّٔ  .َدِث أو افىٓٚرَة دَِٚ ٓ ُيبُٚح إٓ هبٚاْفتَح ؾ

ـي فف افىٓٚرةُ  ََٕقى مٚ ُتَس ًٚ َحَدَثف ًٚ َمسْقٕ اً أو ََتديد ,ـَراءةٍ  ,ؾْ٘ن  ٚشتٔ عَ  ,َٕ ٍَ تَقى ُؽْستالً  .اْرَت َٕ  وإن 

ٍٛ  ,ًٚ َمسْقٕ ُس  ,َأْجَزَأ ظـ واج ُْ ُٛ ُوضتقء ,فوـذا َظ ْٝ أحتداٌث ُتقِجت ت ًَ َّ ؾَْتَقى  ,أو ُؽْستالً  اً وإن اْجَ 

َع شٚنُرهٚ ,بىٓٚرتِف أحَدهٚ ٍَ  .اْرَت

 ُٜ ِل واجبتِٚت افىٓتٚرةِ وهتق اف ستّٔ ُٛ اإلتٔتُٚن هبتٚ ظْتَد َأوَّ ِل َمستْقُِٕٚتٚ إن  ,وََيِ ـي ظْتَد أوَّ وُتَست

 ٍٛ ًِٓٚ ,ُوِجَد ؿبَؾ واج ِرهٚ   مَجٔ ـْ ُٛ  ,واش هحُٚب ذِ ٓٚ وََيِ ِّ ُْ  .اش هحُٚب ُح

ُٜ افُقضتتقءِ  لَ  ,أن َيْْتتِقيَ  :وصتتٍ ِّّ ْٔتتِف َثالثتت ,ثتتؿ ُيَستت ٍَّ ـَ ِستتَؾ  ٌْ َض وَيس ِْْنتتَؼ  ,ًٚ ثتتؿ َي َّ ْوتت َّ  ,ثتتؿ َي 

ـِ ُضتقًٓ  َؿ َٔتْغِ وافتذَّ ْح َِّ َحتَدَر متـ اف ْٕ ِر افترأِس إػ متٚ ا ًَ  َصت
ِٝ ف مـ َمْٚبِ َٓ ِسَؾ َوْج ٌْ ومتـ إُُذِن إػ  ,وَي

ٍر َخٍٍٔػ وم ,ًٚ إُُذِن َظْرض ًَ َشَؾ مْف ,ٚ ؾٔف مـ َص ْغِ  ,وافيٚهَر افُثَٔػ مع مٚ اْشَسْ ََ  ,ثؿ يديِف متع ادِْتْرَؾ

ًة واحتدةً  ْغِ َمرَّ َٕ َسَح ـؾَّ رأِشف مع إُُذ ّْ َبتْغِ  ,ثؿ َي ًْ َُ ِستَؾ ِرجِٔتِف متع اف ٌْ َٜ  ,ثتؿ َي َّٔت
َِ ِستُؾ إَْؿَىتُع َب ٌْ وَي

 َّ ِهتؾِ  ,ٍروضِ اْفت ٍْ ُوتِد مْتف ,ؾْ٘ن ُؿىَِع مـ ادَ ًَ َيتَره إػ افستاِء ويَتقُل متٚ  ,َؽَستَؾ رأَس اف َٕ ثتؿ َيرَؾتَع 

 .َوَردَ 

 .[وُتبُٚح َمًقُٕ ف وَتْنتُٔػ أظوٚنِف

 .وهل اًمـظوومي واحلسـ ،مشتؼ مـ اًمقووءة :افقضقء فٌٜ

 .اًمتعبد هلل سمغسؾ إقمضوء إرسمعي قمغم صػي خمصقصي :ًٚ وصترظ

 .ًمتـظقػف اعمتقوئ وتسـقـف :اً وؾمؿل ووقء
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 :وؿد ظَد ادهْػ هذا افبٚب, وذـر ؾٔف أمريـ

   .صػي اًمقوقء -1 .ومروض اًمقوقء -1

   . ع ومرض :وموًمػروض :وملمو ومروض اًمقوقء

 .احلز واًمؼطع :فٌٜوافٍرض 

 .مو أمر سمف اًمشورع قمغم وضمف اسًمزام، وهق مرادف ًمؾقاضمى قمـد أيمثر اًمعؾامء :ًٚ وصترظ

 .ريمفويعوىمى شمو ،أكف يثوب وموقمؾف امتثوًٓ  :وحُّف

 .أريمون اًمقوقء :هـو سموًمػروضوأراد 

 .وموًمؽقػقي اًمتل يمدى هبو اًمقوقء :وأمٚ صٍ ف

 :وؾٔف أربع وظنترون مسٖفٜسمعد ذًمؽ كشـرع ذم اًمتعؾقؼ قمغم يمالمف، 

ٌٜ ) :ؿقفف  (.ؾروُضف ِش َّ

 .ؾمتي :قمدد ومروض اًمقوقء اًمتل يتؽقن مـفو

ِْٕػ مْف -َؽْسُؾ افقجِف ) :ؿقفف  (.- وافٍُؿ وإ

، ويـليت سمقـون مـو ُيغسـؾ (1)(پپ) :ًمؼقًمـف شمعـومم :همسؾ اًمقضمـف :ٍروضأول اف

 .مـف

ه ويمقهنام مـ أضمزا :ويدخؾ   ؽسؾ افقجف ف، وعمداومي اًمـبـل  اًمػؿ وإكػ، ًمدظمقألام ذم طمدِّ

 .وقمغم هذا ومقتؿضؿض ويستـشؼ مع همسؾف ًمؾقضمف ،قمغم همسؾفام مع اًمقضمف ^

ـِ ) :ؿقفف  (.وَؽسُؾ افٔدي

 .(2)(ڀ ڀ ڀ) :ًمؼقًمف  :ديـهمسؾ اًمق :ثٚن افٍروض

 ^واًمـبـل  ،ٕن اهلل أمركـو سمغسـؾ اًمقـديـ إمم اعمراومـؼ :ويدظمؾ اعمرومـؼ ذم اًمقـد، ومقجـى همسـؾف

                                 
 (.6) أيي: اعمو دة (1)

 (.6) أيي: اعمو دة (1)
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ُثتؿَّ َؽَستَؾ » :وًمذا ورد ذم طمديٌ أيب هريرة  :وهق اعمبلم عمو أكزل ل يـؼؾ أكف شمرك همسؾ اعمرومؼلم

ًَُودِ  َد ِ  اْف َْك َح َّك َأْذَ ّْ ُٔ ًَُودِ  ُثؿَّ  ,َيَدُه اْف َد ِ  اْف ى َح َّك َأْذَ ُْٔسَ ُٝ » :ُثؿَّ َؿتَٚل ش ...َيَدُه اْف تَذا َرَأْيت َُ َه

ُٖ  ^َرُشقَل اهللِ   .(1)شَيَ َقضَّ

 (.ومْف إُذٕٚنِ  ,وَمْسُح افرأسِ ) :ؿقفف

 .(2)(ڀ ٺ) :ًمؼقًمف شمعومم :مسح اًمرأس وإذكلم :ثٚفٞ افٍروض

إذٕتٚن متـ » :وً  هريـرة، وهمػممهـو مرومققمـمـو روي قمــ أيب أمومـي، وأيب :ودفٔؾ مسح إذٕتغ

 .(3)شافرأس

جِغِ ) :ؿقفف  (.وَؽْسُؾ افرِّ

مـــع  :أي- (4)(ٺ ٺ ٺ) :ًمؼقًمـــف :همســـؾ اًمـــرضمؾلم :رابتتتع افٍتتتروض

 .-اًمؽعبلم

 .هق اًمعظؿ اًمـوشمئ سمظفر اًمؼدم :وافًُٛ

َْتك َح » :طمقــام شمقوـل طمديٌ أيب هريـرة  :ودفٔؾ ؽسؾ افًُٛ ّْ ُٔ تُف اْف َِ  َّتك ُثتؿَّ َؽَستَؾ ِرْج

ِٚق  َد ِ  افسَّ ِٚق  ,َأْذَ َد ِ  افسَّ ى َح َّك َأْذَ ُْٔسَ ُف اْف َِ ُٝ َرُشتقَل اهللِ » :صُمؿ  ىَمـوَل  ،«ُثؿَّ َؽَسَؾ ِرْج تَذا َرَأْيت َُ َه

^  ُٖ  .(5)«َيَ َقضَّ

ُٛ ) :ؿقفف  (.وافستٔ

ٱ ) :سمـلن يرشمبفـو قمـغم مـو ورد ذم أيـي ،اًمؽمشمقى سملم أقمضـوء اًمقوـقء :خٚمس افٍروض

                                 
 (.116) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.6) أيي: اعمو دة (1)

 وإؾمـوده(، 113) «ضمفمو اسمـ»و(، 37) «اًمؽممذي»و(، 131) «داود أسمق»و(، 36/613) «أمحد» أظمرضمف (3)

 . وعقػ

 (.6) أيي: اعمو دة (1)

 (.116) «مسؾؿ» أظمرضمف (5)
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ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٻ ٻ ٻ 

ومػمشمـى سمــلم إقمضـوء إرسمعــي، سمــلن يبـدأ سموًمقضمــف صمـؿ سموًمقــديـ صمــؿ  .(1)(ٺ ٺ ٺ

   .سموًمرأس صمؿ سموًمرضمؾلم

 :وافدفٔؾ ظذ افستٔٛ

ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) :أيـــــــــــي .1

 .(2)(ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ق وهـ- وً أن اهلل رشمـى هـذه إقمضـوء، وضمعـؾ ممسـقطم :ووجف افدٓفٜ متـ أيتٜ ظتذ افستٔتٛ

واعمؿسـقطموت  وً جلعـؾ اعمغسـقٓت  قعـ :سملم اعمغسـقٓت، وًمـق يمـون اًمؽمشمقـى ٓ يشــرع - اًمرأس

، واًمعرب ٓ شمؼطـع اًمـظـػم قمــ كظـػمه إٓ ًمػو ـدة، واًمػو ـدة هــو ذم يمـالم اهلل طمقــام ومـرق سمـلم وً  قع

 .اعمؿسقح واعمغسقل هل اًمؽمشمقى

 .وً مرشمبوصػقه  ^أن  قع اًمذيـ وصػقا ووقء اًمـبل  :مـ افسْٜ .1

أن يمؾ قمبودة مريمبي مـ أضمزاء، ومنكف يشؽمط سملم أضمزا فو اًمؽمشمقـى، وإٓ ل شمؽــ يمـام  :وافَٚظدة

 .^ضموءت قمـ اًمـبل 

ُّ و) :ؿقفف ف :قآُة وهلاْفت َِ َر َؽْسَؾ ُظْوٍق ح ك َيَْْنَػ افذي َؿْب خِّ َٗ  (.أن ٓ ُي

 :اعمقآة سملم أقمضوء اًمقوقء :شٚدس افٍروض

  .سمال شملظمػم وً ؾف ًمألقمضوء متقاًمقأن يؽقن همس :وادقآة

تٍر َظتَذ  َأنَّ َرُجتالً » :طمديٌ قمؿـر  :وافدفٔؾ ظذ وجقب ادقآة ٍُ َك َمْقِضتَع ُط  َؾتَسَ
َٖ ت َتَقضَّ

ْبهترُه افَّْبِلي  ,َؿَدِمفِ 
َٖ َٚل  ^َؾ ََ ـْ ُوُضقَءكَ  :َؾ َْٖحِس  .(3)شَؾَرَجَع ُثؿَّ َصذَّ  ,اْرِجْع َؾ

                                 
 (.6) أيي: اعمو دة (1)

 (.6) أيي: اعمو دة (1)

 (.113) «مسؾؿ» أظمرضمف (3)
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ٌٜ  َرَأى َرُجالً  ^َأنَّ افَّْبِلَّ » :وذم ًمػظ ًَ ِر َؿَدِمِف دُْ ْٓ ٚ  (1)ُيَهعِّ َوِ  َط َٓ ْرَهِؿ مَلْ ُيِهتْب  ,ءُ اْفتتَا َؿتْدُر افتدِّ

َمَرُه افَّْبِلي 
َٖ اَلةَ  ^َؾ َٔد اْفُقُضقَء َوافهَّ

ًِ ، وًمق ل شمؽـ اعمقآة واضمبي ٕضمزأه همسؾ اًمؾؿعـي قمــ (2)شَأْن ُي

   .إقمودة اًمقوقء

ر همسـؾ قمضـق طمتـك يؿضــل زمــ جيـػ اًمعضـق اًمـذي ىمبؾـف ذم أن ٓ يـمظم :وضتٚبط ادتقآة

 .(3)اًمزمون اعمعتدل

ِِّٓٚ) :ؿقفف ُٜ صترٌط فَىٓٚرةِ إَْحَداِث ـ َّٔ  (.وافِّْ

   :ؿمـرع ذم اًمؽالم قمغم أطمؽوم اًمـقي

   .ومالسمد مـفو ،واًمـقي ؿمـرط ًمطفورة احلدث إصغر وإيمؼم

َْظتَاُل » :مرومققمـوً  وب ومـفـو طمـديٌ قمؿـر سمــ اخلطـ ،قمؿـقم أدًمـي اًمـقـي :وافدفٔؾ ْٕ تَا ا َّٕ إ

َِّٔٚت  ََٕقى ,بِٚفِّْ ؾِّ اْمِرٍئ َمٚ  ُُ َا فِ َّٕ  .(4)«...َوإِ

َْْٔتِقي رْؾتَع ) :ؿقفف ـي فتف افىٓتٚرةُ  .َدِث أو افىٓتٚرَة دَِتٚ ٓ ُيبتُٚح إٓ هبتٚاْفتتَح ؾ تَقى متٚ ُتَست َٕ  ,ؾتْ٘ن 

ًٚ َحَدَثف ًٚ َمسْقٕ اً أو ََتديد ,ـَراءةٍ  ٚشتٔ َٕ,  ٍَ    (.عَ اْرَت

 :ٜ   ضٓٚرة احلدث ْلٚ أربع صقرافّْٔ 

 .يمبقل وكقم وكحقه، ومقتقول ويـقي رومع هذا احلدث :أن يـقي رومع احلدث -1

اًمصـالة ومـس اًمؼـرآن، ومؾـق شمقوـل  :مثـؾ :أن يـقي اًمطفورة ًمشـلء ٓ يبوح إٓ سموًمطفـورة -1

 .صح وٓ يبوح إٓ سموًمقوقءٓ ي اً ٕكف كقى أمر :ومنن طمدصمف يرشمػع ،ًمف وً سمـقي أن يؼرأ اًمؼرآن مالمس

وذيمـر اهلل، وىمـراءة اًمؼـرآن سمـدون  ،يموًمـقم :أن يـقي اًمطفورة عمو شمسـ ًمف اًمطفورة وٓ دمى -3

                                 
 .ومعـك وزكوً  سمؼعي أي: اًمالم سمضؿ« عُمَْعيٌ »: ىمقًمف: اًمسـدي ىمول (1)

 ذم إًمبوين وصححف(، 1/135) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل (،175) «داود أسمق»و(، 11/151) «أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/116) «اسرواء»

 .ومال ٓ ومو اعمقآة، يؼطع ومنكف قمرومًو، ـمقيالً  يمون ومام، اًمعرف إمم ذًمؽ ذم يرضمع أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (3)

 (.1997) «مسؾؿ»و(، 1) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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ومـنن  ،مـ هذه إمقر، وهـق ذم هـذه احلـول كوؾمـقًو حلدصمـف اً مس ًمؾؿصحػ، ومنن شمقول وكقى واطمد

 .طمدصمف يرشمػع يمذًمؽ، وووقؤه صحقح

 :ومقصح ووقؤه سمؼقديـ :ويـسـك طمدصمف وً سـقكم اً أن يـقي أن جيدد ووقءه دمديد -1

   .إذا اؾمتخدم اًمقوقء اًمذي ىمبؾف وً ويؽقن مسـقك :وً أن يؽقن اًمتجديد مسـقك (1

، وإكــام اعمســـقن إذا وً شمقوــلت ول شمصــؾ صمــؿ شمقوــلت مــرة أظمــرى، ومفــذا ًمــقس مســـقك :مثٚفتتف

   .صؾقً سمف ول ُتِدث صمؿ شمقولت مرة أظمرى

ٕكـف  :رومعـف ومنكـف ٓ يرشمػـع حلدصمـف أصمــوء اًمقوـقء ول يــقِ  اً ومنن يمـون ذايمـر :أن يـسـك طمدصمف (1

 ؟متالقمى، ومؽقػ يـقي اًمتجديد وهق قمغم همػم ووقء

ََٕقى ُؽْسالً ) :ؿقفف ٍٛ  ,ًٚ َمسْقٕ وإن  ُسف ,َأْجَزَأ ظـ واج ُْ  (.وـذا َظ

 :أصٚر ادٗفػ إػ مسٖف غ

مـــ شمغســـقؾ اجلـــوزة أو  ،يمغســؾ يــقم اًمعقــد وً مســـقك اً إذا اهمتســؾ وكــقى سمغســؾف أمــر :إوػ

 .وكحقه، ومنكف جيزئ قمـ اًمغسؾ اًمقاضمى وإن ل يـقه

، وىمق ـده سمعـض وً واضمبـ أن قمؾقـف همْسـالً  أكـف وًمـق ذيمـر :-وهـق اعمـذهى-وفموهر يمـالم اعممًمِّـػ 

 .ومنِك ف ٓ يرشمػع وً ومنِن ل يؽـ كوؾمـق ،-اجلـوسمي وً كوؾمـق :أي-طمدصمف  وً سمام إِذا يمون كوؾمـق ـوسمؾياحل

إذا اهمتسؾ وكقى اًمقاضمى يموجلـوسمي، ومنكف جيزئ قمــ اعمســقن، ًمؽــف ٓ يثـوب  :قمؽسفو :افثٕٜٚٔ

 .(1)قمغم اعمسـقن إٓ إن كقاه مع اًمقاضمى، ومقحصؾ ًمف صمقاب اًمغسؾلم، وومضؾ اهلل واؾمع

                                 
 ًمقسً واطمد وىمً ذم ضمـس مـ قمبودشمون اضمتؿعً إذا: سمؼقًمف رضمى اسمـ ألو أؿمور مؼررة ومؼفقي ًمؼوقمدة يعقد هذا (1)

 سمػعؾ ومقفام وايمتػك، أومعوألام شمداظمؾً اًمقىمً ذم ًمألظمرى اًمتبعقي ـمريؼ قمغم وٓ اًمؼضوء ضمفي قمغم مػعقًمي إطمدامهو

 (13: ص) رضمى ٓسمـ اًمؼقاقمد اكظر. واطمد
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ُٛ ُوضتتقء) :ؿقفتتف ْٝ أحتتداٌث ُتقِجتت تت ًَ َّ تتَع  ,ؾَْتتَقى بىٓٚرتِتتف أحتتَدهٚ ,أو ُؽْستتالً  اً وإن اْجَ  ٍَ اْرَت

 (.شٚنُرهٚ

سموسكسون قمدة كقاىمض ًمؾقوقء، يمـوًمبقل واًمــقم وأيمـؾ اجلـزور، أو يمـون قمؾقـف قمـدة  إذا شمعؾؼ

ــ ــي واحلــقض وكحقمه ــوت ًمؾغســؾ يموجلـوسم ــذه ومقضمب ــع أطمــد ه ــقى روم ــؾ وك ــؿ شمقوــل أو اهمتس ، صم

 .إطمداث، ومنكف يصح، وشمرشمػع يمؾفو

مــ  سمؾ هق قمبورة قمـ اعمـع مـ اًمصالة، وىمد ىمصـد رومـع ؾمـبٍى  ،أن احلدث همػم متعدد :وافًِٜ

 .إذ إطمداث شمتداظمؾ :ومقجى أن يرشمػع احلدث ،ؾمبوسمفأ

ُٜ ) :ؿقفف ِل واجبِٚت افىٓٚرةِ وهق اف سّٔ ُٛ اإلتُٔٚن هبٚ ظَْد َأوَّ ِل َمستْقُِٕٚتٚ  ,وََيِ ـي ظْتَد أوَّ وُتَست

 ٍٛ  (.إن ُوِجَد ؿبَؾ واج

   :وىمتلمومؼرر سملن ألو  ،أؿمور إمم وىمً اًمـقي ًمؾطفورة

وهـق اًمتسـؿقي، ومفـذا جيـزئ، وهـق  :أول اًمقاضمبـوتويؽقن سملن يـقي قمــد  :وؿٝ واجٛ (1

 .يمل ٓ خيؾق واضمى مـ واضمبوت اًمقوقء قمـ كقي :اًمقاضمى

مـفـو ىمبـؾ اًمقاضمـى  وً ويؽقن سمـلن يــقي قمــد أول اعمســقكوت إن ومعـؾ ؿمــقت :وؿٝ مسْقن (1

 .وً ، ومقـقي اًمقوقء ىمبؾ همسؾ اًمقديـ اؾمتحبوسموً يمغسؾ اًمقديـ صمالصم

ِرهٚ   ) :ؿقفف ـْ ًِٓٚواش هحُٚب ذِ    (.مَجٔ

يستحى أن يستصحى ذيمـر اًمـقـي ذم يمـؾ ووـقء، سمـلن يتـذيمرهو سمؼؾبـف ـمـقال اًمقوـقء، وًمـق 

 .ٕن اؾمتصحوب ذيمرهو مستحى وًمقس سمقاضمى :وذفؽ :هموسمً قمـ ظموـمره ل يضـر

ٓٚ) :ؿقفف ِّ ُْ ُٛ اش هحُٚب ُح  (.وََيِ

و ىمطـع جيى أن يستصحى طمؽؿ اًمـقي ـمقال اًمقوقء، سملن ٓ يـقي ىمطعفو، ومنن كقى ىمطعفو أ

  .اكؼطع ،ومـقى أن ٓ يتؿ اًمطفورة ،اًمقوقء ًمعورض قمرض ًمف
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 :واًمقوقء ًمف صػتون ،صمؿ ؿمـرع اعممًمػ سمعد ذًمؽ ذم سمقون صػي اًمقوقء •

 .وهل اعمشتؿؾي قمغم اًمقاضمبوت دون اعمستحبوت :جمزنٜ -1

 .وهل اعمشتؿؾي قمغم اًمقاضمى واعمسـقن :ـٚمِٜ -1

 :ل مؽقكي مـ شمسع ظمطقاتوىمد سمدأ اعممًمػ سمبقون اًمصػي اًمؽومؾي، وه

ُٜ افُقضقءِ ) :ؿقفف لَ  ,أن َيِْْقيَ  :وصٍ ِّّ ِْٔف َثالث ,ثؿ ُيَس ٍَّ ـَ ِسَؾ  ٌْ  (.ًٚ ثؿ َي

 .وشمؼدم سمقون صقر اًمـقي :أن يـقي .1

   .سمسؿ اهلل :سملن يؼقل :يسؿل .1

 .صمؿ يغسؾ يمػقف صمالث مرات .3

َض وَيس ِْْنَؼ ) :ؿقفف َّ ْو َّ  (.ثؿ َي 

 :نؾؿضؿضي طموًمتوًمو :يتؿضؿض .1

 .وهل أن حيرك اعموء ذم ومؿف أدكك تريؽ :جمزنٜ -أ

 .وهل أن حيرك اعموء ذم يمؾ ومؿف، وهذه هل اعمبوًمغي :مسْقٕٜ -ب

 .إظمراضمف مـ إكػ :وآش ْثٚرإدظمول اعموء ذم إكػ،  :وآش ْنٚق :يستـشؼ ويستـثر .5

 :وآش ْنٚق فف حٚف ٚن

 .قؽػلوهل أن يصؾ اعموء إمم أدكك إكػ، وم :جمزنٜ -أ

 .-وهل اعمبوًمغي-وهل أن يصؾ اعموء إمم أىمصـك إكػ  :مسْقٕٜ -ب

َوَبتٚفِْغ ِ  »ىمول ًمـف  ^أن اًمـبل  حلديٌ ًمؼقط سمـ صؼمة  مسـقكي إٓ ًمصو ؿ،اعمبوًمغي ومقف و

قَن َصٚنِاً  ُُ َّٓ َأْن َت ْش َِْْنِٚق إِ ِٓ  .(1)«ا

 .وكحق ذًمؽ ،أو عمـ خيشـك أن يتضـرر، يمؿـ سمف وضمع ذم أكػف

                                 
 وصححف ،(197) «موضمف اسمـ»و ،(87) «اًمـسو ل»و ،(788) «اًمؽممذي»و ،(111) «داود أسمق» أظمرضمف (1)

 .اًمؽممذي
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ـِ ُضتقًٓ ) :ؿقفف َؿ َٔتْغِ وافتذَّ ْح َِّ َحَدَر مـ اف ْٕ ِر افرأِس إػ مٚ ا ًَ  َص
ِٝ ف مـ َمْٚبِ َٓ ِسَؾ َوْج ٌْ ومتـ  ,وَي

ٍر َخٍٍٔػ  ,ًٚ إُُذِن إػ إُُذِن َظْرض ًَ َشَؾ مْف ,ومٚ ؾٔف مـ َص    (.وافيٚهَر افُثَٔػ مع مٚ اْشَسْ

ـوسمـً اًمشـعر اعمعتـود إمم مـو اكحـدر ـ مِمـ :اًمقضمف اًمذي جيى همسؾف وطمدخ  :أن يغسؾ وضمفف .6

وٓ  ،، ومــال قمــؼمة سمــوٕىمرع، وٓ سموًمــذي يـبــً ؿمــعره ذم سمعــض ضمبفتــفمـــ اًمؾحقــلم واًمــذىمـ ـمــقًٓ 

 .سموٕصؾع اًمذي اكحسـر ؿمعره قمـ مؼدم رأؾمف

 .وً ومـ إذن إمم إذن قمرو

 :ٖهؾ افًِؿ يَررون أن افنًرؾ :وأمٚ مٚ ي ًِؼ بنًر افقجف

 .يغسؾ فموهره ومو كزل مـف، وأمو سموـمـف ومقسـ ُّتؾقؾفومنكف  :ًٚ إن ـٚن ـثٍٔ -أ

 .ومقجى همسؾف :ًٚ وإن ـٚن خٍٍٔ -ب

 .مو ٓ يرى اجلؾد مـ ورا ف :وافُثٔػمو يرى اجلؾد مـ ورا ف،  :وضٚبط اخلٍٔػ

 .حلصقل اعمقاضمفي سمف :أن ذًمؽ يمؾف مـ اًمقضمف :وافًِٜ

ْغِ ) :ؿقفف ََ  (.ثؿ يديِف مع ادِْْرَؾ

ن اًمغسـؾ مــ أـمـراف أصـوسمع اًمؽـػ إمم اعمرومـؼ، واعمرومـؼ داظمـؾ ذم ويؽق :أن يغسؾ يديف .7

 .اًمغسؾ يمام شمؼدم

ًة واحدةً ) :ؿقفف ْغِ َمرَّ َٕ َسَح ـؾَّ رأِشف مع إُُذ ّْ  (.ثؿ َي

 :أن يؿسح رأؾمف وأذكقف مرة واطمدة .8

، واًمؽـامل أن يردمهـو إمم اعمقوـع وً أن يبـدأ سمؿؼـدم رأؾمـف إمم ىمػـوه وضمقسمـ :وصٍٜ مسح افرأس

 .وً وهذا اؾمتحبوسم ،دأ مـفاًمذي سم

 .أن يدظمؾ اًمسبوسمتلم ذم صامخ أذكقف، ويؿسح سمنهبومقف فموهرمهو :وصٍٜ مسح إذٕغ

ُثتؿَّ َمَستَح » :، وومقـف^ذم صػي ووقء اًمـبـل  طمديٌ قمبد اهلل سمـ زيد  :وافدفٔؾ ظذ هذا

َْٖؿَبَؾ هِبَِا َوَأْدَبرَ  ََٔدْيِف َؾ ِم َرْأِش  ,َرْأَشُف بِ دَّ ََ ُّ تٚ إَِػ َبَدَأ بِ مُهَ ُٚه, ُثتؿَّ َردَّ ٍَ َٛ هِبَِا إَِػ َؿ َّ ِف َح َّك َذَه ِٚن افَّتِذي اْفتت َُ
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 .(1)شَبَدَأ ِمْْفُ 

تبََّٚحَ ْغِ ِ  » :، وومقـفوطمديٌ قمبـد اهلل سمــ قمؿـرو  ِْٔف افسَّ ًَ ْدَختَؾ ُأْصتُب
َٖ ُثتؿَّ َمَستَح بَِرْأِشتِف َؾ

ْٔفِ  َٕ ِْٔف َظَذ َطِٚهِر  ,ُأُذ َٚم ْٔفِ َوَمَسَح بِ٘هِْبَ َٕ ْٔفِ  ,ُأُذ َٕ ـَ ُأُذ
بََّٚحَ ْغِ َبٚضِ  .(2)شَوبِٚفسَّ

َبْغِ ) :ؿقفف ًْ َُ ِسَؾ ِرجِِٔف مع اف ٌْ  (.ثؿ َي

 .واًمؽعبون داظمالن يمام شمؼدم :أن يغسؾ رضمؾقف مع اًمؽعبلم .9

 .وهبذا يؽقن ىمد اكتفك مـ اًمقوقء قمغم اًمصػي اعمستحبي

َٜ ) :ؿقفف َّٔ
َِ ِسُؾ إَْؿَىُع َب ٌْ َّ وَي ِهؾِ  ,ٍروضِ اْفت ٍْ ُوِد مْف ,ؾْ٘ن ُؿىَِع مـ ادَ ًَ  (.َؽَسَؾ رأَس اف

أؿمور إمم مؼطقع اًمقديـ يمقػ يغسؾ يديف، ومؼرر أكف يغسـؾ مـو سمؼـل مــ اعمػـروض، ومـنن يمـون 

ومنكف يغسؾ رأس اًمعضد، ومثؾـف أىمطـع اًمِرضمـؾ مــ مػصـؾ  -مػصؾ اعمرومؼ :أي-ىمطع مـ اعمػصؾ 

سملن ىمطعـً اًمقـد مــ ومـقق اعمرومـؼ -ؾ اًمػرض اًمؽعى يغسؾ ـمرف اًمسوق، ومنن ل يبؼ ؿمـلء مـ حم

 .ومنكف يسؼط ذًمؽ اًمػرض -أو اًمرضمؾ مـ ومقق اًمؽعى

 .(3)(ہ ہ ہ ھ) :ىمقًمف :وافدفٔؾ

َيَره إػ افساِء ويَقُل مٚ َوَردَ ) :ؿقفف َٕ  (.ثؿ َيرَؾَع 

 :وذـر هْٚ أمريـأؿمور إمم مو يػعؾف ويؼقًمف سمعد اًمقوقء، 

 :رومع اًمبصـر إمم اًمسامء :إول

ْ ُوُضقَءهُ » :وارد ذم طمديٌ قمؼبي سمـ قمومر، مرومققموً وهذا  ـَ َْٖحَس َٖ َؾ ـْ َتَقضَّ َيتَرُه إَِػ  ,َم َٕ ُثؿَّ َرَؾتَع 

َاءِ  َٚل  ,افسَّ ََ يَؽ َففُ  :َؾ َٓ َذِ َّٓ اهللُ َوْحَدُه  َٓ إَِفَف إِ ُد َأْن  َٓ د ,َأْص َّّ ُٜ  ,َظْبُدُه َوَرُشقُففُ  اً َوَأنَّ ُُمَ َٔت
ْٝ َفتُف َثَإِ ُؾ َِح

                                 
 (.135) «مسؾؿ»و(، 185) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 «اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 1/118) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 135) «داود أسمق» أظمرضمف (1)

(1/113.) 

 (.16) أيي: اًمتغوسمـ (3)
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ـَ  ٚ َصٚءَ اْفتَج َأْبَقاٍب ِم َ ـْ َأهيِّ  َيْدُخُؾ ِم
ِٜ
 .(1)شَّْ

 :اًمقارد ذم اًمدقموء سمعد اًمقوقء :افثٚن

يَؽ َففُ » :ىمقل .1 َٓ َذِ َّٓ اهللُ َوْحَدُه  َٓ إَِفَف إِ ُد َأْن  َٓ د ,َأْص َّّ  .شَظْبُدُه َوَرُشقُففُ  اً َوَأنَّ ُُمَ

ُٖ » :ىمـول ^بل أن اًمـ :أن قمؿر أظمؼمه ،حلديٌ قمؼبي سمـ قمومر  ت ـْ َأَحتٍد َيَ َقضَّ ْؿ ِمت ُُ َمتٚ ِمتْْ

ُْٔبِِتُغ  ُْٔستتبِغُ -َؾ تتقُل  ,اْفُقُضتقءَ  -َأْو َؾ َُ ُد َأْن َٓ إَِفتتَف إَِّٓ  :ُثتتؿَّ َي َٓ تد اهللَُأْصت َّّ إَِّٓ  ,َوَرُشتتقُففُ  اهللَِظْبتتُد  اً َوَأنَّ ُُمَ

ْٝ َفُف َأْبَقاُب  ُٜ َيْدُخُؾ مِ اْفتَج ُؾ َِح َٔ
ِٜ افثََّإِ ٚ َصٚءَ َّْ َ  .(2)شـْ َأهيِّ

ُٓ » :ىمقل .1 ابِغَ افِ ـَ اف َّقَّ ِْل ِم ِْ ًَ ـَ  ,ؿَّ اْج ِري ِّٓ ـَ ادَُ َى ِْل ِم ِْ ًَ  .«َواْج

وىمد وـعػ اًمؽممـذي احلـديٌ  ،، مـ طمديٌ قمؿر (3)وردت هذه اًمزيودة قمـد اًمؽممذي

صـؾف قمــد ٓوطراسمف، وًمعّؾ اًمؽممذي يريد سموٓوطراب مـو ورد ومقـف هـذا اًمؾػـظ، وإٓ وموحلـديٌ أ

   .سمدون اًمزيودة (4)مسؾؿ

َؽ » :ىمقل .3 َٕ ُٓ ُشْبَحٚ ِدكَ افِ ّْ َٝ  ,ؿَّ َوبَِح ْٕ ُد َأْن َٓ إَِفَف إَِّٓ َأ َٓ َْٔؽ  ,َأْص ُرَك َوَأُتقُب إَِف
ٍِ ٌْ  .«َأْشَ 

ــْدِريِّ  :وافتتدفٔؾ تتَٚل » :وً مرومققمــ طمــديٌ َأيِب ؾَمــِعقٍد اخْلُ ََ َٖ, َؾ تت ـْ َتَقضَّ َؽ  :َمتت َٕ تتُشتتْبَحٚ ُٓ ؿَّ افِ

ِدكَ َوبَِح  ّْ,  َٝ ت ْٕ ُد َأْن َٓ إَِفَف إَِّٓ َأ َٓ ْٔتَؽ  ,َأْص ُرَك َوَأُتتقُب إَِف
ٍِ ٌْ َٛ ِ  َرق   ,َأْشتَ  تْؿ  ,ُثتؿَّ ُضبِتَع بَِىتَٚبعٍ  ,ـُ ِت َِ َؾ

 ِٜ ََٔٚم
َِ ستر إَِػ َيْقِم اْف ُْ  .(5)شُي

                                 
 إِمَم  َكَظَرهُ  َروَمعَ  صُمؿ  » ىمقًمف دون( 131) «مسؾؿ» قمـد وهق(، 179) «داود أسمق»و(، 18/593) «أمحد» أظمرضمف (1)

 
ِ
اَمء : اكظر، « فقل وهق، قمؼقؾ أيب قمؿ اسمـ هبو شمػرد ٕكف: مـؽرة اًمزيودة وهذه»: إًمبوين اًمشـقخ ىمول «اًمس 

 (.1/135) «اسرواء»

 (.131) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.55) «اًمؽممذي» أظمرضمف (3)

 (.131) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 «اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 1/113) «إوؾمط» ذم واًمطؼماين(، 9/37) «اًمؽؼمى» ذم اًمـسو ل أظمرضمف (5)

: اكظر، اًمصقاب وهق، اًمقىمػ واًمدارىمطـل اًمـسو ل وصحح، واًمقىمػ اًمرومع سملم ومقف واظمتؾػ(، 1/751)

 (.1/176) طمجر ٓسمـ «احلبػم اًمتؾخقص»
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 (.وُتبُٚح َمًقُٕ ف) :ؿقفف

   .يبوح ًمؾؿتقوئ أن يعقـف أطمٌد سملن يصى قمؾقف اعموء 

ـُ ؿُمــْعَبَي  صـّى  ^و ورد أن اًمـبــل مـ :وافتدفٔؾ ، وذم (1)وضمعـؾ يتقوــل ،قمؾقــف اعمُِغـػَمُة سْمـ

ـُ َزْيٍد  ^طمجي اًمـبل  ُٖ » :طملم رضمع مـ قمرومي ىمول ُأؾَموَمُي سْم ِْٔف َوَيَ َقضَّ َِ ٛي َظ ُٝ َأُص ِْ ًَ  .(2)«َؾَج

 :وؿد ذـر بًض أهؾ افًِؿ أن اإلظٕٜٚ   افقضقء ْلٚ حتٚٓت 

 .ومال سملس هبو سمال إؿمؽول ،ر اعموء وشمؼريبفاسقموكي سمنطمضو :إوػ

 .ومفذه مؽروهي إٓ حلوضمي ،سملن يغسؾ ويدًمؽ إضمـبل ،مبوؿمـرة إضمـبل اًمغسؾ :افثٕٜٚٔ

 .ومفذه هل اًمتل أرادهو اعمصـػ سمؽالمف هـو، وهل ضمو زة :اسقموكي سموًمصى :افثٚفثٜ

 (.وَتْنتُٔػ أظوٚنِف) :ؿقفف

   .ر اعموءمـ أصم جيقز أن يـشػ أقمضوءه سمعد اًمقوقء

 .وإصؾ ومقف اسسموطمي وقمدم اعمـع ،مـ ىمبقؾ اًمعودات اًمتـشػ ٕن :وذفؽ

واحلســـ سمـــ  ،(4)وأكــس ،(3)مـــفؿ قمــثامن ،وٕكــف روي قمـــ  وقمــي اًمتـشـــقػ سمعــد اًمقوــقء

 .وهمػمهؿ ،(5)قمكم

ومـرّده، ومـال يمظمـذ مــف  ^وقمروـفو اعمــديؾ قمـغم اًمـبـل  وأمو مو ورد ذم طمديٌ مقؿقكي 

يػفـؿ مــف أن هـذا مــ قمودشمـف، ًمؽــف ذًمـؽ  ^يمقن مقؿقكي شمعرض قمـغم اًمـبـل  ؾيمراهي اًمتـشػ، سم

 .شمريمف هذه اعمرة ًمسبى إمو مـف، أو ٕضمؾ أمٍر ذم اعمـديؾ

 

                                 
 (.171) «مسؾؿ»و(، 181) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.181) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

لَ  قُمْثاَمنَ  َأن  »: وومقف(، 1/137) «اعمصـػ» ذم ؿمقبي أيب اسمـ أظمرضمف (3)  .«سمِوعْمِـِْديؾِ  َوضْمَففُ  وَمَؿَسَح  شَمَقو 

لُ  يَمونَ »: وومقف(، 1/138) «اعمصـػ» ذم ؿمقبي أيب اسمـ أظمرضمف (1)  .«َوَيَدْيفِ  َوضْمَففُ  َوَيْؿَسُح  َيَتَقو 

 (. 1/137) «اعمصـػ» ذم ؿمقبي أيب اسمـ أظمرضمف (5)
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 :ؿٚل ادٗفػ 

ًٜ دَٔؿٍ  ًٚ ََيقُز يقم] ًٜ بِٔٚفٔٓٚ ,وفِٔ شتٚتٍِر  ,ُمبتٍٚح  ,ظتذ ضتِٚهرٍ  ,مـ َحَدٍث بًَد ُفْبسٍ  ,ودُِسٚؾٍِر ثالث

ُٝ بٍِْسف ,فٍِّروضِ  ٍٜ فَرُجتؾٍ  ,مـ ُخػ  وَجْقَرٍب َصٍٍٔؼ وٕحِقمهٚ ,َيْثُب ٍٜ أو ذاِت  ,وظتذ ِظامت ت َُ ُُمََّْ

 ٍٜ َـّ  ,ُذؤاب ِٓ
قؿِ ُِ َٝ ُح  ح

ِر ٕسٍٚء ُمَداَرةٍ رَ  ,وَُخُ ٌَ ِٜ  ,  َحَدٍث َأْص وفتق    -وَجبرةٍ مل َتَ جتَٚوْز َؿتْدَر احلٚجت

ِِّ  -َأـَز     .ٓٚ إذا فبِس ذفؽ بًَد ـاِل افىٓٚرةِ إػ َح

ٍر ثؿ أؿٚمَ  ٍَ َس  ,وَمـ َمَسَح   َش َُ ْسَح ُمَٔؿٍ  ,أو َصؽَّ   اب دانِف ,أو َظ َّ وإن َأْحَدَث ثتؿ شتٚؾَر  ,ؾ

ْسَح مسٚؾرٍ  ,ؿبَؾ َمْسِحف َّ    .ؾ

َسُح ؿالَٕس  ّْ ًٜ  ,وٓ َي َدمِ  ,وفٍٚؾ ََ ُط مـ اف َُ توإن  ,أو ُيتَرى مْتف بًُوتف ,وٓ مٚ َيْس ٍّ ظتذ  ًٚ َفتبَِس ُخ

قَؿِٚنِّ  ,َدِث اْفتَح ُخػ  ؿبَؾ  ٍَ ُؿ فِ ُْ  .ؾٚحل

  ِٜ َسُح أـثَر افًام ّْ تػِّ  ,وَي ًِف إػ شتٚؿِف ,وطٚهِر َؿَدِم اخْلُ بِتف ,متـ أصتٚب َِ ِِف وَظ ٍَ وظتذ  ,دوَن أشت

   .برةِ اْفتَج مجِٔع 

َر بًُض َُمَؾِّ افٍْرِض بًَد  َٓ ُتف ,َدِث اْفتَح وم ك َط ْٝ ُمدَّ َّ َػ افىٓٚرةَ  ,أو ََت َٕ ْٖ  .[اشَ 

 .قمؼد اعمصـػ هذا اًمبوب ذم أطمؽوم اعمسح قمغم اخلػلم، وهق مـ شمقاسمع اًمطفورة

مـ ضمفي أن اعمسح قمغم اخلػـلم متعؾـؼ سملطمـد أقمضـوء اًمقوـقء، ومؾـام شمؽؾـؿ قمـغم  :ومْٚشب ف ْلٚ

 .اًمقوقء كوؾمى أن يتؽؾؿ قمـف سمعده

  :تًريػ ادسح ظذ اخلٍغ

 .ر اًمقد قمغم اًمشـلءأي إمرا :اسمرار :ادسح فٌٜ

 .هق اًمسوشمر ًمؾؽعبلم ومليمثر مـ ضمؾد وكحقه، وؾمؿل سمذًمؽ خلػتف :واخلػ

 .اًمتعبد هلل سمنمرار اًمقد مبؾقًمي قمغم اخلػلم أو مو يؾحؼ هبام :ًٚ ذظو
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 :وادسح ظذ اخلٍغ منترود بٚفُ ٚب وافسْٜ واإلمجٚد

ىمـرأ سمعـض .(1)(ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ) :ومؼقًمـف  :أمٚ افُ تٚب .1

 .(2)قمغم مسح اًمرأس وً قمطػ (َوَأْرُجلُِكمْْ)ر اًمالم ذم اًمؼراء سمؽسـ

،  ^اعمسح، وًمؽـ سملّم اًمـبـل  :-ـا ؿٚل افًِاء-وادراد بف  أن اعمسـح ٓ يؽـقن إٓ قمـغم ظُمـػو

 .اًمغسؾ ذم ىمراءة اًمـصى وإممومؤيي شمشـػم إمم اعمسح قمغم اخلػلم ذم ىمراءه اجلر،  وظِٔف

ـِ احلَـوِرِث ىمـولمـفو  ،وملطموديٌ يمثػمة :وأمٚ افسْٜ .1 ـوِم سْمـ َٖ » :طمـديٌ مَه  ت َبتَٚل َجِريتٌر ُثتؿَّ َتَقضَّ

َٔؾ  َِ ِْٔف, َؾ ٍَّ ُؾ َهَذا :َوَمَسَح َظَذ ُخ ًَ ٍْ َٚل  ؟َت ََ ؿْ  :َؾ ًَ ُٝ َرُشتقَل  ,َٕ َٖ َوَمَستَح َظتَذ  ^ اهللَِرَأْيت ت َبتَٚل ُثتؿَّ َتَقضَّ

ْٔفِ  ٍَّ  .(3)شُخ

ذم اًمســػر ومـلهقى ًمـــزع  وـقَ فو ^قمـغم اًمـبــل  عمــو صـّى  :وطمـديٌ اعمغـػمة سمـــ ؿمـعبي 

َا » :^ظمػقف، ومؼول  ُٓ َا َضِٚهَرَتْغِ  :َدْظ ُٓ  ُ ِْ َا  «َؾِ٘نِّ َأْدَخ ِٓ ْٔ َِ َوَمَسَح َظ
 (4). 

ًمـقس ذم كػســل مــ اعمسـح ؿمــلء، ومقـف » :وًمؽثرة إطموديٌ ذم هذا اًمبـوب ىمـول اسمـوم أمحـد

   .«^قمـ اًمـبل  وً أرسمعقن طمديث

أن ًمـف  ،أن يمؾ مـ أيمؿؾ ـمفورشمف، صمؿ ًمـبس اخلػـلم وأطمـدث أ عقا قمغم» :وىمول اسمـ اعمـذر .3

 .(5)«أن يؿسح قمؾقفام

                                 
 (.6) أيي: اعمو دة (1)

 .ومحزة، قمؿرو وأسمق، يمثػم اسمـ: وهؿ (1)

 .ًمف واًمؾػظ( 171) «مسؾؿ»و(، 387) «اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.171) «مسؾؿ»و(، 196) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.1/19) «آوؾمط»و(، 35 صـ) «اس وع»: اكظر (5)
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 :بًد ذفؽ ٕنترد   اف ًِٔؼ ظذ ـالم ادهْػ, وؾٔف اثْ ٚن وظنترون مسٖفٜ

ًٜ دَٔؿٍ  ًٚ ََيقُز يقم) :ؿقفف ًٜ بِٔٚفٔٓٚ ,وفِٔ  (.ودُِسٚؾٍِر ثالث

 :أصٚر إػ حُؿ ادسح ومدتف

 .ؿ وًمؾؿسوومر، وًمؽـ ُّتتؾػ مدة اعمسح سمقـفامومفق ضمو ز ًمؾؿؼق :ؾٖمٚ حُّف

 .صمالصمي أيوم سمؾقوًمقفو :وفِّسٚؾر ،وًمقؾي ومققمٌ  :وأمٚ مدة ادسح فَِّٔؿ

تَؾ َرُشتقُل اهللِ » :ىمـول طمديٌ قمكم سمــ أيب ـموًمـى  :وافدفٔؾ ًَ َـّ  ^َج ُٓ َٔ
َٔتٚفِ تٍٚم َوَف َٜ َأيَّ َثاَلَثت

َسٚؾِرِ  ُّ ِْ
ٔؿِ  ًٚ َوَيْقم ,فِ َِ ُّ ِْ

ًٜ فِ َِ ْٔ  .(1)شَوَف

 (.مـ َحَدٍث بًَد ُفْبسٍ ) :ؿقفف

 .فامبِس سمعد ًمُ  يبدأ وىمً اعمسح قمغم اخلػلم مـ أول طمدٍث 

اًمسوقمي اًمراسمعي، ول تدث إٓ اًمسوقمي اًمعوؿمـرة، ومنكؽ متسـح قمؾـقفام  ػ  ًمبسً اخلُ  :مثٚل ذفؽ

 .إمم اًمسوقمي اًمعوؿمـرة مـ اًمغد

هـق ؾمـبى اًمقوـقء،  حلـدُث ًمؾطفـورة، ومو أكف سموحلدث ضمـوز ًمـف أن يؿسـح قمـغم اخلـػِّ  :وافًِٜ

 .(2)وطمقـفو كعتؼم اعمدة مـ وىمً اًمسبى

ُٝ بٍِْسف ,شٚتٍِر فٍِّروضِ  ,ُمبٍٚح  ,ظذ ضِٚهرٍ ) :ؿقفف  (.َيْثُب

 :ًٚ ينسط افًِاء فِّسح ظذ اخلٍغ صتروض

 :إمو :ٕن اخلػ اعمؾبقس ٓ خيؾق :واعمراد سمذًمؽ ـمفورة اًمعلم :اً أن يؽقن اخلػ ـموهر .1

 .وهق اعمصـقع مـ ـموهر :اًمعلمأن يؽقن ـموهر  -أ

وهق اعمصـقع مـ كجس، يمجؾد احلامر واًمؽؾى وكحقه، ومفـذا ٓ  :أن يؽقن كجس اًمعلم -ب

 .جيقز اعمسح قمؾقف

                                 
 (.176) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 .واًمعثقؿلم، اًمسعدي: واظمتوره احلدث، سمعد مسح أول مـ أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)
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ًمؽــ ٓ  ،ومنكف يصح اعمسح قمؾقف :ًمؽـ ومقف كجوؾمي يمبقل وكحقه ،اًمعلم ـموهرَ  ػخ أمو ًمق يمون اخلُ 

 .يصؾ سمف طمتك شمزول اًمـجوؾمي

ت ِّ مــ اًمثقــوب، وىمـد دًمـً إدًمـي قمـغم اؿمـؽماط شمطفــػم  كـقعٌ  ػ  ن اخلُـأ :اصتساط افىٓتٚرة ُٜ وظ

 .اًمثقوب واًمؾبوس، وهذا مـفو

 .كجس وًمؽل ٓ يؽقن قمغم أقمضوء اًمقوقء ؿمـلءٌ 

 :وخيرج سمذًمؽ كققمون :وً مبوطم ػخ أن يؽقن اخلُ  .1

 .يموعمغصقب واعمسـروق ،اعمحرم ًمؽسبف -أ

 .يموحلرير أو مو ومقف صقر وكحقهو ،اعمحرم ًمقصػف -ب

 .فذا ٓ يصح اعمسح قمؾقف، وٓ جيقزوم

 .(1)أكف همػم مبوح، واعمسح رظمصي، ومال يؽمظمص سملمٍر حمرم :وافًِٜ

ضمؾ، وهق إمم اًمؽعى، ومؾـق يمـون ذم اخلـػ ف مـ اًمرِ ؾُ ْس ًمؾؿػروض همَ  اً ؾموشمر ػخ أن يؽقن اخلُ  .3

 .ي اسسمرة، ومال يصح اعمسح قمؾقفوًمق مثؾ طمبّ  ؿمٌؼ 

إذ ٓ  :سؾ ٓ جيـومع اعمسـحسؾ، واًمغَ اًمغَ  فُ رُو ومَ  اخلػ ؿمؼققاًمؼدم مـ أن مو فمفر مـ  :وافًِٜ

 .(2)جيتؿعون ذم قمضق واطمد

ضمؾ :سمـػسف ػخ أن يثبً اخلُ  .1 ه قمغم اًمرِّ  .(3)ومال يصح اعمسح قمؾقف ،ومنن يمون ٓ يثبً إٓ سمشدِّ

 (.مـ ُخػ  وَجْقَرٍب َصٍٍٔؼ وٕحِقمهٚ) :ؿقفف

 .اًمذي يؿسح قمؾقف هق اخلػ واجلقرب

                                 
 .يلصمؿ ًمؽـ قمؾقف اعمسح يصح أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 واسمـ، اًمثقري: واظمتوره قمؾقف، اعمشـل ويؿؽـ ظمػوً  يسؿك دام مو، اعمخّرق اخلػ قمغم اعمسح جيقز أكف: اًمثوين اًمؼقل (1)

 . واجلؼميـ، واًمعثقؿلم، واًمسعدي، شمقؿقي واسمـ، اعمبورك اسمـو، قمققـي

 وهق قمؾقف، اعمسح ومقصح وكحقه ظمقط سمشد وًمق يثبً يمون إذا سمؾ كػسف، يثبً أن يشؽمط ٓ أكف: اًمثوين اًمؼقل (3)

 . قمثقؿلم واسمـ، شمقؿقي اسمـ: اظمتقور



  

 
 كتةةةةةةةةةةةةةةةاب ال َةةةةةةةةةةةةةةةار  

 
82 

 .ضمؾ مـ اجلؾدقمغم اًمرِ  ُس ؾبَ مو يُ  :واخلػ

 .سمؾ مـ صقف وكحقه ،ؾدًمؽـف مـ همػم اجلِ  ،قمغم هقتي اخلّػ  ُس ؾبَ مو يُ  :واجلقرب

 .ود اخلػقػ اًمذي يصػ اًمؼدم :وافهٍٔؼ

  .^ذًمؽ قمـ اًمـبل  رودِ قُ ؾِ ومَ  :أمو اخلػ

وصــححف  ،(1)قمؾقــف طمــديٌ اعمغــػمة سمـــ ؿمــعبي ^ومؼــد ورد ذم مســح اًمـبــل  :وأمــو اجلــقرب

وًمؽـ ورد اعمسـح قمـغم اجلـقرب قمــ شمسـعي مــ  ،(2)أقمّؾف يمثػم مـ اًمـّؼود سموًمشذوذوًمؽـ  ،اًمؽممذي

   .(5)ومدل قمغم ضمقاز اعمسح قمغم اجلقارب ،وًمػألؿ خُم  ْف عرَ ول يُ  ،(4)ىموًمف اسمـ اعمـذر ،(3)اًمصحوسمي

أظمـرى همـػم  يملن يؽقن مــ مـودةٍ  ،اخلػ واجلقرب اًمصػقؼ :أي :(وٕحقمهٚ)وىمقل اعمصـػ 

 .صح اعمسح قمؾقفوومق ،اًمصقف أو اجلؾد

ٍٜ فَرُجؾٍ ) :ؿقفف ٍٜ  ,وظذ ِظام ٍٜ أو ذاِت ُذؤاب َُ  (.ُُمََّْ

   .جيقز اعمسح قمغم اًمعاممي اًمتل يؾبسفو اًمرضمؾ قمغم رأؾمف

ـِ ؿُمــْعَبَي اًْمــؿُ طمــديٌ  :وافتدفٔؾ َٔ ِفِ » :، وومقـفِغػَمِة سْمــ َستتَح بَِِْٚصتت َّ ِٜ  ,َؾ َاَمتت ًِ َوَظتتَذ  ,َوَظتَذ اْف

                                 
لَ »: سمؾػظ( 559) «موضمف اسمـ»و(، 99) «اًمؽممذي»و(، 159) «داود أسمق»(، 39/111) «أمحد» أظمرضمف (1)  اًمـ بِلخ  شَمَقو 

 .«َواًمـ ْعَؾلْمِ  اجلَْقَرسَملْمِ  قَمغَم  َوَمَسَح  ^

ُتف، ومسؾؿ اًمثقري وؾمػقون معلم واسمـ مفدي سمـ اًمرمحـ قمبد مـفؿ (1)  قمبداًمرمحـ وهق - ىمقس أيب شمػردُ  قمـدهؿ وقِمؾ 

 قمغم اعمسح ٓ، اخلػلم قمغم اعمسح سمؾػظ رووه اعمغػمة قمـ اًمرواة وقمومي، اجلقرسملم قمغم اعمسح سمؾػظ -صَمْروان سمـ

 (.7/111) «اًمعؾؾ» ذم اًمدارىمطـل: اكظر، اجلقرسملم

ـُ  قَمكِمخ  وهؿ (3) رُ ، ـَموًمٍِى  َأيِب  سْم ـُ  َوقَمام  ـُ  َوَأَكُس ، َمْسُعقدِ  َوَأسمق، َيوِهٍ  سْم ـُ ، َموًمٍِؽ  سْم اءُ ، قُمَؿرَ  َواسْم ـُ  َواًْمؼَمَ ، َوسماَِلل، قَموِزٍب  سْم

ـُ  َوؾَمْفُؾ ، يَ ُأَمومَ  َوَأسمق  (.1/161) اعمـذر ٓسمـ «إوؾمط»: اكظر، ؾَمْعدٍ  سْم

 (.1/161) «إوؾمط»: اكظر (1)

ًِ »: إؾمحوق ىمول (5) ـ يُ  َمَض ـْ  اًمسخ ـْ  ^ اًمـ بِلِّ  َأْصَحوِب  ِم ـَ  سَمْعَدُهؿْ  َوَم  اظْمتاَِلَف  َٓ ، اجْلَْقَرسَملْمِ  قَمغَم  اعْمَْسِح  ذِم  اًمت وسمِِعلمَ  ِم

 (.1/163) اعمـذر ٓسمـ «إوؾمط»: اكظر، «َذًمَِؽ  ذِم  سَمْقـَُفؿْ 
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ْغِ  ٍَّ    .(1)«اخْلُ

 :ينسط فِّسح ظذ افًامٜ ذوطفُـ 

 .ـمفورة اًمعلم :واعمراد سمذًمؽ :أن شمؽقن اًمعاممي ـموهرة -1

 .أن شمؽقن اًمعاممي مبوطمي -1

 .ٕهنو مـفقي قمـ اًمتشبف سموًمرضمول :أمو اعمرأة ومال :أن شمؽقن قمغم رضمؾ -3

يؽـقن ـمرومفــو  :أي-يـديرهو تــً احلــؽ، أو ذات ذؤاسمـي  :أي :أن شمؽـقن اًمعاممـي حمـؽـي -1

 .-مـ اخلؾػ وً ًمقمتد

ومتؾحؼ سموخلػ ذم رظمصي اعمسح، ومـنن ل شمؽــ يمـذًمؽ ل يشـؼ  ،كزقمفوأن اعمحـؽي يشؼ  :وافًِٜ

   .(2)، وطمقـفو ٓ شمؾحؼ سمف ومال يؿسح قمؾقفو كزقمفو

َـّ ) :ؿقفف ِٓ
قؿِ ُِ َٝ ُح  ح

ِر ٕسٍٚء ُمَداَرةٍ  (.وَُخُ

 ُّ    .ووهق مو شمغطل سمف اعمرأة رأؾمف ،،  ع مخورواعمقؿ سمضؿ اخلوء :راخُل

سمشــرط أن يؽـقن اخلـامر  ،أكف يصح اعمسح قمغم مخور اعمرأة اًمذي شمضعف قمغم رأؾمـفو :وادراد هْٚ

 .مرؾمالً  وً تً احلؾؼ، وٓ يؽقن مطؾؼ اً ُمدار

 :وافدفٔؾ ظذ جقاز ادسح ظذ َخٚر ادرأة

َارِ » :أصمر ُأمِّ ؾَمَؾَؿَي  .1 ْٝ ََتَْسُح َظَذ اخْلِ َٕ ٚ ـَ  َٚ  .(3)شَأهنَّ

إذ ٓ ومـرق سمقــفام، سمـؾ إن  :ومقؼـوس قمؾقـف مخـور اعمـرأة ،اعمسـح قمـغم اًمعاممـي ًمؾرضمـؾ أكف صمبً .1

 ،يغطقـف، وهـق مؾبـقس ًمؾـرأس معتـود :مـفام خيؿـر اًمـرأس أي ٕن يمالً  :اً اًمعاممي يموكً شمسؿك مخور

 .ويشؼ كزقمف

                                 
 (.117) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 اسمـ: واظمتوره ذؤاسمي، ذات وٓ حمـؽي شمؽـ ل وًمق اًمعاممي قمغم اعمسح جيقز سمؾ سمشـرط، ًمقس هذا أن: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .شمقؿقي

 (.1/18) «اعمصـػ» ذم ؿمقبي أيب اسمـ أظمرضمف (3)
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رَ ) :ؿقفف ٌَ  (.  َحَدٍث َأْص

مــ احلــدث إصـغر، أمــو اعمسـح قمــغم اخلػـلم واًمعاممــي واخلـامر وكحقهــو يؽـقن ذم اًمطفــورة 

 .ومقف وؾع، وٓ يؿسح قمؾقفاحلدث إيمؼم ومالسمد أن ُُّت 

وٍل  :ودفٔؾ ذفؽ ـِ قَمس  َٚن َرُشتقُل » :ىَموَل  طمديٌ َصْػَقاَن سْم ر ^ اهللِـَ ٍْ َّْتٚ َشت ـُ تٚ إَِذا  َٕ ُْٖمُر  اً َي

ـْ َجَْ  َـّ إَِّٓ ِم ُٓ َٔ
َٔٚفِ ٍٚم َوَف َٜ َأيَّ َٚؾَْٚ َثاَلَث ٍَ ِْْزَد ِخ َٕ ٍٜ َأْن َٓ  ْقمٍ  ,َٚب َٕ ـْ َؽٚنٍِط َوَبْقٍل َو ـْ ِم

 .(1)شَوَفُِ

ِٜ ) :ؿقفف  (.وَجبرةٍ مل َتَ جَٚوْز َؿْدَر احلٚج

 .قمغم اًمعظؿ ًمتجؼمه ويؾتتؿ دخ ّش اًمعقدان اًمتل شمُ  :اجلبرة

 .ذم اكجبور اًمؽسـر شمػوؤًٓ  :شّٔٝ بذفؽ

 .أكف جيقز ًمإلكسون إذا يمون قمؾقف ضمبػمة أن يؿسح قمؾقفو :وادراد

أن شمؽقن قمغم ىمـدر احلوضمـي مــ اجلـرح، ومـنن زادت  :صسط ادهْػ فِّسح ظذ اجلبرةوؿد ا

قمغم ىمدر احلوضمي ومتؽـ مـ كزقمفو ًمزمف ذًمؽ، وإن ل يتؿؽـ مـ كزقمفو، ومنكف يؿسح قمؾقفـو، ويتـقؿؿ 

 .عمو زاد قمـ ىمدر احلوضمي

 (.-وفق   َأـَز  -) :ؿقفف

   .اجلبػمة يؿسح قمؾقفو ذم احلدث إصغر وإيمؼم

 :^و اهمتسـؾ ومـامت، ومؼـول ي عمّـذم ظمـؼم صـوطمى اًمشـجّ  طمـديٌ ضمـوسمر  :يدل ظذ ذفؽو

ُؿ » ُٓ َِ قُه َؿَ  ُِ قا ,اهللَُؿَ  ُّ َِ ًْ ُفقا إِْذ مَلْ َي
َٖ اُل  :َأَّٓ َش َٗ لِّ افسي

ًِ ُٚء اْف ٍَ َا ِص َّٕ ًْهتتر  ,َؾِ٘ َؿ َوَي َّّ َٔ ِٔف َأْن َيَ 
ٍِ ُْ َٚن َي ـَ َا  َّٕ إِ

َٛ َظَذ ُجْرِحفِ  ِه ًْ ٚ َأْو َي َٓ ْٔ َِ َسَح َظ ّْ ًٜ ُثؿَّ َي ِسَؾ َشٚنَِر َجَسِدهِ  ,ِخْرَؿ ٌْ  .(2)شَوَي

                                 
 اسمـ وصححف(، 178) «موضمف اسمـ»و(، 116) «اًمـسو ل»و(، 96) «ًمؽممذيا»و(، 39/11) «أمحد» أظمرضمف (1)

 (. 3/9) «اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ

( 1361) «اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وطمسـف(، 1/317) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 336) «داود أسمق» أظمرضمف (1)

اَم »: ىمقًمف دون ؿَ  َأنْ  َيْؽِػقفِ  يَمونَ  إِك   «ضَمَسِدهِ  ؾَمو ِرَ  َوَيْغِسَؾ  قَمَؾْقَفو َيْؿَسَح  صُمؿ  ، ظِمْرىَميً  ضُمْرطِمفِ  قَمغَم  َيْعِصَى  وْ أَ  َوَيْعصـر َيَتَقؿ 

 .وعقػي ومفل
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قمؾقفـو  ُح َسـؿْ أن اجلبػمة يُ  :وهذا مـ اًمػروق سملم مسح اجلبػمة ومسح همػمهو مـ اخلػ وكحقه

 .ػذم احلدث إصغر وإيمؼم، سمخالف اخلُ 

ِِّٓٚ) :ؿقفف  (.إػ َح

وهـذا اًمػـرق اًمثـوين  -، أو إمم أن حيـؾ اجلبـػمةاجلبػمة ُيؿسح قمؾقفو سمال شمقىمقً، سمؾ إمم أن شمـؼمأ

 .-سملم اعمسح قمغم اجلبػمة واعمسح قمغم اخلػ

إذا فتبِس ذفتؽ بًتَد ـتاِل ) :ؿقفتفسمؼـدرهو، اًمرضـورة أن مسـحفو ًمؾضــرورة، ومتؼـدر  :وافًِٜ

 (.افىٓٚرةِ 

 .(1)اعمسح قمغم اجلبػمة يشؽمط ًمف أن يؽقن قمغم ـمفورة طملم يضعفو، يمام هق احلؽؿ ذم اخلػلم

 ومصورت اًمػروق سملم اعمسح قمغم اجلبػمة واعمسح قمغم اخلػ صمالصمي: 

أمـو اخلـػ وكحـقه ومػـل إصـغر  ،أن اجلبػمة يؿسـح قمؾقفـو ذم احلـدث إيمـؼم وإصـغر -1

  .ومؼط

أمـو اخلـػ واًمعاممـي ومفـل  ،سمؾ يؿسح إمم أن حيؾفو وخيؾعفـو ،أن اجلبػمة ًمقسً ممىمتي سمليوم -1

   .حمددة سمليوم

إن ؿمـتً وإٓ  ،واعمسـح قمـغم اخلـػ رظمصـي -جيـى :أي-جلبـػمة قمزيؿـي أن اعمسح قمغم ا -3

 .ُّتؾعف

ٍر ثؿ أؿٚمَ ) :ؿقفف ٍَ َس  ,وَمـ َمَسَح   َش َُ ْسَح ُمَٔؿٍ  ,أو َصؽَّ   اب دانِف ,أو َظ َّ  (.ؾ

 :ذيمر اعمصـػ هـو  ؾي مـ اعمسو ؾ اعمتعؾؼي سموعمسح ذم طمول اًمسػر

   .ؿ مسح مؼقؿومنكف يت ،مـ مسح وهق ذم ؾمػر صمؿ أىموم :إوػ

مو دمً وصؾً اًمبؾد ومؼـد سمؼـل  :، ومقؼولوً ىمدم مـ اًمريوض سمعد أن مسح ذم اًمطريؼ يقم :مثٚفف

                                 
 واسمـ، ىمدامي اسمـ: واظمتوره واعموًمؽقي، احلـػقي ىمقل وهق اًمطفورة، شمؼدم يشؽمط ٓ أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واًمعثقؿلم، شمقؿقي
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   .ٕكؽ صـرت مؼقامً  :ًمؽ ًمقؾي

ٕن اعمؼـقؿ ًمـف يـقم  :اكتفك اعمسح :مسح ذم اًمسػر يقملم، صمؿ وصؾ إمم سمؾده، ومقؼول :مثٚل آخر

   .واطمد، وأكً أصبحً أن مؼقامً 

   .ومنكف يتؿ مسح مؼقؿ ،مـ مسح ذم سمؾده، صمؿ ؾموومر :سمؼي، وهلقمؽس اًمسو :افثٕٜٚٔ

ـمرومقفو ذم احلضـر، ومُغؾِّى ضموكى احلضــر، وهـذا مــ آطمتقـوط  أطمدُ  دَ ضمِ وُ  أهنو قمبودةٌ  :وافًِٜ

   .(1)ذم اًمديـ

 :ًمق أكف ؿمؽ ذم اسمتدا ف هؾ سمدأ اعمسح طمـول اًمسـػر أو طمـول اسىمومـي، وهـق أن مسـوومر :افثٚفثٜ

 .(2)مؼقؿومنكف يؿسح مسح 

ْسَح مسٚؾرٍ  ,وإن َأْحَدَث ثؿ شٚؾَر ؿبَؾ َمْسِحف) :ؿقفف َّ  (.ؾ

إذا شمقول صمؿ ًمبس ظمػقف، وىمبؾ أن يبدأ سموًمسػر أطمدث وهق ذم احلضـر، وىمبـؾ أن يبـدأ سموعمسـح 

 .قمغم ظمػقف، ومنكف يؿسح مسح مسوومر ٓ مؼقؿ

، وكؼـؾ ش...ادسٚؾر يّسح» :أكف اسمتدأ اعمسح وهق ذم طمول اًمسػر، وىمد ورد ذم احلديٌ :وافًِٜ

 .اس وع قمغم ذًمؽ اًمـقوي وهمػمه

َسُح ؿالَٕس ) :ؿقفف ّْ  (.وٓ َي

 .ٓ يصح اعمسح قمؾقفو اً ذيمر اعمصـػ أمقر

 .اًمؼالكس :أوْلٚ

   .كقع مـ اًمؾبوس يقوع قمغم اًمرأس : ع ىَمَؾـُْسَقة :وافَالٕس

سمي، ومؼرر اعمصـػ أكـف ٓ ، وهل يموًمعاممي اًمصامء اًمتل ًمقسً ألو ذؤايمبػمةٍ  قمـ ـموىمقيٍ  وهق قمبورةٌ 

                                 
 وهمػمهؿ، احلـػقي مذهى وهق مسوومر، مسح يؿسح أكف: إًمقفو رضمع إكف: اخلالل ىمول أمحد، قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .اًمعثقؿلم اعمعوصـريـ ومـ اخلالل،: واظمتوره

 .مسوومر مسح يؿسح أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)
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 .جيقز أن يؿسح قمؾقفو

وٕن إصـؾ مسـح اًمـرأس، وأمـو  ،(1)كزقمفـو سمخـالف اًمعاممـي أن اًمؼالكـس ٓ يشـؼخ  :وافًِٜ

 .اًمعاممي ومؼد ورد هبو دًمقؾ، ومقبؼك مو قمداهو قمغم إصؾ وهق قمدم اعمسح

ًٜ ) :ؿقفف  (.وفٍٚؾ

   .ًمؼمد وكحقهوهل اخلرىمي شمشد قمغم اًمِرضمؾ شمؼل مـ ا :اًمؾػوومي :ثٕٚٔٓٚ

اًمـذي يضـعف  (اًمشـوش)ومثؾـف أن ، وً ذم زمـ اًمػؼر يضعفو مـ ٓ جيد ظمػ اً وهذا يمون مقضمقد

 .ومؼرر اعمصـػ أكف ٓ يؿسح قمغم اًمؾػو ػإـمبوء وُيَؾػخ قمغم اًمؼدم، 

ومقؾحـؼ سمـف ًمـقروده سمـوًمـص،  :أن إصؾ همسؾ اًمؼدم، وظمقًمػ هذا إصؾ ذم اخلػ :وافًِٜ

   .وٓ هل ذم معـوه وً وهذه اًمؾػو ػ ًمقسً ظمػمو يمون ذم معـوه ومؼط، 

 .(2)سمؾ سمشدهو ،وٕهنو ٓ شمثبً سمـػسفو

َدمِ ) :ؿقفف ََ ُط مـ اف َُ    (.وٓ مٚ َيْس

 .ح قمؾقف أن يثبً سمـػسف دون طموضمي ًمشده ورسمطفؿَس يشؽمط ذم اخلػ اًمذي يُ 

قس ذم ومـو ٓ يثبـً سمـػسـف ًمـ ،أن اًمرظمصي وردت ذم اخلػ اعمعتود اًمذي يثبً سمـػسـف :وافًِٜ

 .معـوه

 .ومال يصح اعمسح قمغم مو يسؼط مـ اًمؼدم ًمػقات ؿمـرـمف، وهق أكف يثبً سمـػسف :وظذ هذا

 (.أو ُيَرى مْف بًُوف) :ؿقفف

 .ُيشؽمط ذم اخلػ اًمذي ُيؿسح قمؾقف أن ُيغطَِّل حمؾ اًمػرض، وهل اًمؼدم يمومؾي

، يمام ًمق يمـون ؾقالً ومال يصح اعمسح قمغم اخلػ اًمذي ُيرى مـف سمعض اًمؼدم وًمق يمون ىم :وظذ هذا

                                 
 . قمثقؿلم ـواسم، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره كزقمفو، يشؼ يمون إذا قمؾقفو اعمسح جيقز أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واًمعثقؿلم، واًمسعدي، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره اًمؾػو ػ، قمغم اعمسح ضمقاز: اعمذهى ذم اًمثوين اًمقضمف (1)

 ومتبؼك سمخػ، ًمقسً ٕهنو: ومال ذًمؽ قمدا ومو ظمػ، وقمدم يمؼمد اعمشؼي، سمقضمقد مؼقد هذا أن: احلـوسمؾي سمعض وىمول

 .إصؾ قمغم
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   .وكحق ذًمؽ وً مشؼقىم

أن طمؽـؿ مـو فمفـر مــ اًمؼـدم اًمَغسـُؾ، وطمؽـؿ مـو اؾمـتؽم اعمسـح، ومـنذا اضمتؿعـو هُمؾِّـَى  :وافًِٜ

   .اًمَغسؾ

 .وٕن اخلػ ل يسؽم حمؾ اًمػرض، ومصور يمام ًمق ظمؾع أطمد ظمػقف

ٍّ ) :ؿقفف قَؿِٚنِّ  ,َدِث اْفتَح ظذ ُخػ  ؿبَؾ  ًٚ وإن َفبَِس ُخ ٍَ ُؿ فِ ُْ  (.ؾٚحل

ىمبـؾ أن يبـدأ وىمـً اعمسـح  :أي-قمغم ظمٍػ، ويمون ذًمؽ ىمبـؾ أن حيـدث  وً أن مـ ًمبس ظمػ :أي

 .وَمُؿّدُة اعمسح قمغم إؾمػؾ شموسمعي ًمألقمغم ،-وهق إقمغم-ومنن احلؽؿ ذم اعمسح ًمؾػقىموين  -قمغم إول

قلظمـذ طمؽـؿ اخلـػ اًمـذي سمـوذ اًمؼـدم، ًمػقىموين هـق اًمسـوشمر اًمـذي ُيـرى، ومخلػ اأن ا :وافًِٜ

 .طمؽؿف فحؽؿوم

ِٜ ) :ؿقفف َسُح أـثَر افًام ّْ  (.وَي

ــح  ــور إمم صــػي اعمس ــو أؿم ــي، وهـ ــح قمــغم اًمعامم ــورة إمم مشـــروقمقي اعمس ــوؾمــبؼً اسؿم ، قمؾقف

  :وشمتؾخص صػي اعمسح قمغم اًمعاممي سمام يكم

   .جيزئ أن يؿسح أيمثر اًمعاممي وٓ يؾزم اًمتعؿقؿ .1

ـِ اًْمــؿُ حلـديٌ  :فو يمـذًمؽومنكـف يؿسـح -م رأؾمفوهل مؼدّ - سمودييً  إن يموكً كوصـقتفُ  .1 ِغػَمِة سْمـ

َٔ ِفِ » :، وومقفؿُمْعَبَي  َسَح بَِِْٚص َّ ِٜ  ,َؾ َاَم ًِ ْغِ  ,َوَظَذ اْف ٍَّ   .ومؾؿ يؽتػ سمؿسح اًمعاممي .(1)«َوَظَذ اخْلُ

ـمريؼي اعمسح ًمؾعاممي يمؿسح اًمرأس، يبدأ سمؿؼدم رأؾمف، صمـؿ يؿـر هبـام إمم ىمػـوه، صمـؿ يردمهـو  .3

   .ح يموًمرأسمرة أظمرى، وٓ يؽرر اعمس

   .أمو ضمقاكى اًمرأس ممو ل شمغطف اًمعاممي ومال جيى مسحف .1

ف قمـغم كوصــقتف وقمـغم اًمعاممـي، سـحُ أكف مسـحفو، ومـو ُكؼـؾ إٓ مَ  ْؾ ـؼَ ل يٌ  ^أن اًمـبل  :وافدفٔؾ

ـُ ًْ قمـ اًمرأسؼِ وًمق ومعؾف ًم  .ومتعؾؼ احلؽؿ واكتؼؾ اًمػرض إًمقفو ،ؾ، وٕن اًمعاممي كوسَم

                                 
 (.117) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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ًِف إػ شٚؿِف ,ػِّ وطٚهِر َؿَدِم اخلُْ ) :ؿقفف بِف ,مـ أصٚب َِ ِِف وَظ ٍَ  (.دوَن أش

مـــ أول  -وهــق اًمظـوهر-وهـل أن يؿسـح أقمــغم اخلـػ  :أؿمـور إمم صـػي اعمســح قمـغم اخلػــلم

   .أصوسمع اًمِرضمؾ إمم اًمسوق، وٓ يؿسح اًمسوق، وٓ اًمعؼى وٓ أؾمػؾ اًمؼدم

ْأِي » :ىمـقل قمـكم  :وافدفٔؾ ـُ بِتٚفرَّ ي تَٚن افتدِّ ـَ تَٚن أَ  ,َفتْق  َُ تػِّ َأْوَػ بِ َف ُؾ اخْلُ ٍَ َّ ْشت ـْ ْٚفتت ْسِح ِمت

ُٝ َرُشقَل  ْٔفِ  ^ اهللَِأْظاَلُه, َوَؿْد َرَأْي ٍَّ َسُح َظَذ َطِٚهِر ُخ ّْ  .(1)شَي

 (.برةِ اْفتَج وظذ مجِٔع ) :ؿقفف

اعمسح قمغم اجلبػمة يؽقن سملن يؿسحفو يمؾفو، أقمالهو وأؾمػؾفو، وهذا مــ اًمػـروق سمقـفـو وسمـلم 

  .اخلػ، وؾمبؼ سمقوكف

َؿ » :طمديٌ صوطمى اًمشـجي، وومقـف :وافدفٔؾ ظذ تًّٔؿ ادسح ظِٔٓٚ َّّ َٔ ٔتِف َأْن َيَ ت
ٍِ ُْ تَٚن َي ـَ تَا  َّٕ إِ

 ًٜ َٛ َظَذ ُجْرِحِف ِخْرَؿ ِه ًْ ًْهتر َأْو َي ِسَؾ َشٚنَِر َجَسِدهِ  ,َوَي ٌْ ٚ َوَي َٓ ْٔ َِ َسَح َظ ّْ  .(2)شُثؿَّ َي

يمـام  ،ومنكف ٓ يزيد قمغم مسحف مرة واطمدة يموًمقد، وً همسؾف صمالصم ـّ َس يُ  ومنن يموكً اجلبػمة قمغم قمضقٍ 

 .ٕن ؿملن اعمسح اًمتخػقػ :ىمقؾ ذم اخلػ، وٓ يسـ شمؽرار اعمسح

َر بًُض َُمَؾِّ افٍْرِض بًَد ) :ؿقفف َٓ ُتف ,َدِث اْفتَح وم ك َط ْٝ ُمدَّ َّ َػ افىٓٚرةَ  ,أو ََت َٕ ْٖ  (.اشَ 

 :ذيمر اعممًمػ هـو مبطؾلم مـ مبطالت اعمسح قمغم اخلػ

 .سمعدمو أطمدث -وهل اًمِرضمؾ-ض حمؾ اًمػرض إذا فمفر سمع .1

   :أن فمفقر سمعض حمؾ اًمػرض سمعد احلدث ٓ خيؾق مـ طموًمتلم :واظِؿ

ومـنن  :وىمبؾ اًمقوقء واعمسح قمؾقـف ،سمعد مو أطمدث -يموًمؽعى مثالً -اًمؼدم  إذا فمفر سمعُض  -أ 

   .قمؾقف أن يستلكػ اًمطفورة ويغسؾ اًمؼدم

                                 
 ذم واًمبقفؼل(، 1/165) «اعمصـػ» ذم ؿمقبي أيب واسمـ(، 161) «داود أسمق»و، كحقه( 3/139) «أمحد» أظمرضمف (1)

 (. 1/119) «اسرواء» ذم إًمبوين وصححف(، 1/136) «اًمؽؼمى»

( 1361) «اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وطمسـف(، 1/317) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 336) «داود أسمق» أظمرضمف (1)

اَم »: ىمقًمف دون ؿَ  َأنْ  َيْؽِػقفِ  يَمونَ  إِك   .مقىمقومي أهنو وموًمصقاب «..َيَتَقؿ 
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د احلـدث وسمعـد اًمقوـقء واعمسـح قمؾقـف، إذا فمفر سمعض اًمؼدم أو ظمؾع اخلػ سمليمؿؾف سمع -ب 

 .ًمؾقوقء، ويؾزمف أن يستلكػفو مـ ضمديد ومتبطؾ اًمطفورة، ويعّد ذًمؽ مبطالً 

   :وافًِٜ

أكــف عمــو زال اعمؿســقح سمطؾــً اًمطفــورة ذم مقوــعف، واًمطفــورة ٓ شمتــبعض، ومــنذا سمطؾــً ذم  (1

 .قمضق سمطؾً ذم اجلؿقع

ضمؾ عمو فمفرْت  (1 ًْ  وٕن اًمرِّ  .(1)ومؾؿ شمتعؾؼ هبو ـمفورة ،مغسقًمي ممسقطمي وٓ همػمَ  أصبح

، وعمـو ضمـوءت اًمسـوقمي (11)بـدأ سموعمسـح اًمسـوقمي شمأن  :ذًمـؽ وصـقرةُ  :اكؼضوء مدة اعمسـح .1

ومحلم ذًمـؽ شمبطـؾ اًمطفـورة، ومؾـقس ًمـؽ اًمصـالة طمتـك ُّتؾـع  ،مـ اًمغد ومنذا أكً قمغم ـمفورة (11)

 .اخلػ، صمؿ شمتقول وشمغسؾ اًمرضمؾ، صمؿ شمؾبس اخلػ مرة أظمرى

ٌ اًمتقىمقً سمققم وًمقؾي، وىمد مّر قمؾقف يقم وًمقؾي مـ طمـلم سمـدأ سموعمسـح، ومتؿـً أطمودي :وافدفٔؾ

 .(2)اعمدة

 

 

 

                                 
 وهذا اعمسح، يـؼطع وإكام اخلػ،  قع ظمؾع أو اًمؼدم سمعض فمفر ؾمقاء سمذًمؽ، شمبطؾ ٓ اًمطفورة أن: اًمثوين اًمؼقل (1)

 . واًمعثقؿلم، واًمسعدي، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره طمزم، واسمـ، وىمتودة، احلسـ ىمقل هق

 قمغم اًمدًمقؾ ًمعدم: سمـوىمض ومؾقس اعمدة اكتفوء وأمو اًمـقاىمض، مـ سمـوىمض إٓ شمبطؾ ٓ اًمطفورة أن: اًمثوين اًمؼقل (1)

 اسمـ: واظمتوره، اًمبصـري احلسـ ىمقل وهق سمطالهنو، قمغم دًمقؾ وٓ ؿمـرقمل سمدًمقؾ ارشمػعً ىمد واًمطفورة، ذًمؽ

 .واًمعثقؿلم، واًمسعدي، شمقؿقي واسمـ، طمزم
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 :ؿٚل ادٗفػ 

َُُض مٚ َخَرَج مـ َشبٔؾٍ ] ِٜ افَبتَدِن إن ـتٚن بتقًٓ  ,َيْْ َّٔت
َِ ِجست اً أو ـثتر ,ًٚ أو ؽٚنىت ,وخِٚرٌج مـ َب َٕ ًٚ 

َْؾِ  ,َٚرمُه ؽَ  ًَ َّٓ َيستَر ٕقٍم مـ ؿٚظٍد وؿٚنؿٍ  ,وَزواُل اف ِف أو بىِْتف ,إ ٍَّ ِر ـ ْٓ ٍر ُم َِّهٍؾ أو ُؿُبٍؾ بَي ـَ  ,وَمسي َذ

ا  ُٓ تَره ,مـ ُخَْْثك ُمْنُِؾٍ ودُس ـَ تٍر َذ ـَ ٓتٚ ,ودَُْس َذ َِ ُثتك ُؿُب ْٕ تُف امترأًة بنتٓقةٍ أو  ,فنتٓقةٍ ؾتٔٓا ,أو ُأ وَمسي

ف هبٚ ِٜ ُدُبرٍ  ,ََتَسي ََ ِْ تٍر وَأْمتَرَد وٓ متع حٚنتؾٍ  ٓ َمسي  ,وَمسي َح ٍُ ـٍ وُط ٍر وش ًَ تف ,َص ُٕ وفتق  ,وٓ مِتقس بَد

ٍٝ  ,َوَجَد مْف َصٓقةً  ِّٔ ُض َؽْسُؾ َم َُ ًٜ مـ  ,وَيْْ ُؾ افِحِؿ خٚصَّ ـْ  .زورِ اْفتَج وَأ

َٛ ُؽْسالً     .إٓ ادقَت  اً َأْوَجٛ ُوضقء وـؾي مٚ َأْوَج

ـَ افىٓتتٚرَة وَصتتؽَّ   احلتتَدِث  ََّ َٔ ُْ  ,وَمتتـ َتتت ا ,َبَْتتك ظتتذ افَٔتتغِ  ,سِ أو بتتٚفً ُٓ تتَْ ََّ َٔ تتَؾ  ,ؾتتْ٘ن َت ِٓ وَج

َِٓا ,افسٚبَؼ     .ؾٓق بِِودِّ حٚفِف َؿْب

ُرُم ظذ  ُّ وَُيْ  .[وافىقاُف  ,وافهالةُ  ,ْحِدِث َمسي ادهَحِػ اْفت

مػسـداشمف اًمتـل إذا ـمـرأت قمؾقـف أومسـدشمف، وهـل  : ـع كـوىمض، وكـقاىمض اًمقوـقء :افْقاؿض

 .صمامكقي كقاىمض

ٕطمـد أقمضـو ف وهـق  عمو ذيمر اعممًمـػ اًمقوـقء وصـػتف، وذيمـر مـو يؽـقن سمـدًٓ  :مْٚشبٜ افبٚب

 :اعمسح قمغم اخلػلم، ؿمـرع ذم ذيمر مبطالشمف ومػسداشمف، وهـذه هـل ـمريؼـي اًمػؼفـوء ذم ضمـّؾ إسمـقاب

 .واحلٍواًمصقم اًمصالة 

 :بًد ذفؽ ٕنترد   ـالم ادهْػ, وؿد ذـر   افبٚب شبع ظنترة مسٖفٜ

َُُض مٚ َخ ) :ؿقفف  (.َرَج مـ َشبٔؾٍ َيْْ

 ،اًمطريؼ، ويراد سمف اًمؼبؾ واًمدسمر :وافسبٔؾ فٌٜ :اخلورج مـ اًمسبقؾلم :افْٚؿض إول

  .ٕكف ـمريؼ عمو خيرج مـ سمقل أو همو ط :وؾمؿل ؾمبقالً 

أو همػم كجـس، ومقشـؿؾ  وً مو خيرج مـ اًمؼبؾ أو اًمدسمر، ؾمقاًء يمون اخلورج كجس :ؾٖول افْقاؿض
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  .ًمريح ودم آؾمتحووي، وهمػم ذًمؽاًمبقل واًمغو ط واعمذي واعمـل وا

 :افُ ٚب وافسْٜ واإلمجٚد :وافدفٔؾ ظذ هذا افْٚؿض

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ) :ؾٖمتتتتتتتٚ افُ تتتتتتتٚب .1

 .(1)(چ چ

ـوٍل  :وأمٚ افسْٜ .1 ـِ قَمس  تَٚن َرُشتقُل » :ىَمـوَل  ومحديٌ َصـْػَقاَن سْمـ َّْتٚ  ^ اهللِـَ ـُ تٚ إَِذا  َٕ ُْٖمُر َي

ر ٍْ ْْزِ  اً َش َٕ ٍٜ َأْن َٓ  ـْ َجََْٚب َـّ إَِّٓ ِم ُٓ َٔ
َٔٚفِ ٍٚم َوَف َٜ َأيَّ َٚؾَْٚ َثاَلَث ٍَ ْقمٍ  ,َد ِخ َٕ ـْ َؽٚنٍِط َوَبْقٍل َو ـْ ِم

 .(2)شَوَفُِ

 .وهمػممهو ،(4)واسمـ طمزم ،(3)مـفؿ اسمـ اعمـذر ،ومؼد طمؽوه همػم واطمد :وأمٚ اإلمجٚد .3

ِٜ افَبَدِن إن ـٚن بقًٓ ) :ؿقفف َّٔ
َِ ِجس اً أو ـثر ,ًٚ أو ؽٚنى ,وخِٚرٌج مـ َب  (.ؽَرمهٚ ًٚ َٕ

   :مـ همػم اًمسبقؾلم، وهق ىمسامن :أي ،اخلورج مـ سمؼقي اًمبدن :افْٚؿض افثٚن

   .سملن خيرج اًمبقل أو اًمغو ط مـ همػم اًمسبقؾلم :وً أو همو ط أن يؽقن سمقًٓ  -أ

ومفـق كـوىمض وًمـق ىمـّؾ  :أن جيرى ًمرضمؾ قمؿؾقي ذم سمطــف ومقخـرج سمـقٌل مــ اجلـرح :صقرة ذًمؽ

 .اخلورج

 :افَْض أمقرفدفٔؾ ظذ وا

ــوب واًمســـي كّصــ .1 ــقل واًمغــو طأن اًمـصــقص مـــ اًمؽت ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) :ً قمــغم اًمب

   .(5)(ڄ

                                 
 (.6) أيي: اعمو دة (1)

 اسمـ وصححف(، 178) «موضمف اسمـ»و(، 116) «اًمـسو ل»و(، 96) «اًمؽممذي»و، (39/11) «أمحد» أظمرضمف (1)

 (. 3/9) «اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ

 (.33 صـ) «اس وع»: اكظر (3)

 (.19صـ) «اس وع مراشمى»: اكظر (1)

 (.6) أيي: اعمو دة (5)
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ولٍ  .1 ـِ قَمس  تْقمٍ » :طمديٌ َصْػَقاَن سْم َٕ ـْ َؽٚنٍِط َوَبتْقٍل َو ـْ ِم
 ،، ومـدل أن اًمعـؼمة سمخروضمـف(1)شَوَفُِ

  .وأكف سمذاشمف كوىمض

، -وهـق اًمبـقل واًمغـو ط-فـام عمـو خيـرج مــفام إكام همؾظ طمؽؿ -اًمؼبؾ واًمدسمر-أن اًمسبقؾلم  .3

   .ومنذا ظمرضمو وًمق مـ همػممهو كؼضو ،ومنذا يمون يمذًمؽ

 ،اً ويمثـػم وً ومقــؼض إذا يمـون كجسـ :أن يؽقن اخلورج مـ سمؼقي اًمبدن همـػم اًمبـقل أو اًمغـو ط -ب

 .مو ومحش ذم اًمـػس :وووسمط اًمؽثػم

 .(2)اًمدم واًمؼلء كجسون، ومؾق ظمرضمو مـ اسكسون سمؽثرٍة كؼضو :مثٚفف

  :وافتتدفٔؾ
ِ
ْرَداء ــلَ  ،ىَمــوءَ  ^َأن  َرؾُمــقَل اهللِ » :طمــديٌ َأيِب اًمــد  أن ذيمــر  :ووضمــف ذًمــؽ ،(3)«وَمَتَقو 

 .اًمقوقء سمعد اًمؼلء يدل قمغم أكف يمون سمسبى اًمؼلء

َْؾِ ) :ؿقفف ًَ َّٓ َيستَر ٕقٍم مـ ؿٚظٍد وؿٚنؿٍ  ,وَزواُل اف  (.إ

 .زوال اًمعؼؾ :افْٚؿض افثٚفٞ

 :وزوال افًَؾ ؿسان

 .ومؽثػمه وىمؾقؾف يـؼض اًمقوقء :زوال اًمعؼؾ سموجلـقن واسهمامء واًمسؽر -أ 

 .ًمؾقوقء شمغطقتف سموًمـقم، وموًمـقم كوىمٌض  -ب

 :وافدفٔؾ

وٍل  -1 ـِ قَمس  ْقمٍ » :طمديٌ َصْػَقاَن سْم َٕ ـْ َؽٚنٍِط َوَبْقٍل َو ـْ ِم
 .(4)شَوَفُِ

                                 
 اسمـ وصححف(، 178) «فموضم اسمـ»و(، 116) «اًمـسو ل»و(، 96) «اًمؽممذي»و(، 39/11) «أمحد» أظمرضمف (1)

 (. 3/9) «اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ

 اًمسبعي، اًمػؼفوء ىمقل وهذا اًمغو ط، أو اًمبقل إٓ يـؼض ٓ اًمسبقؾلم همػم مـ اخلورج أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واًمعثقؿلم، واًمشقيموين، واًمسعدي، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره، واًمشوومعل، وموًمؽ

 (. 1/117) «اسرواء» ذم إًمبوين وصححف(، 87) «اًمؽممذي» أظمرضمف (3)

 اسمـ وصححف(، 178) «موضمف اسمـ»و(، 116) «اًمـسو ل»و(، 96) «اًمؽممذي»و(، 39/11) «أمحد» أظمرضمف (1)

 (. 3/9) «اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ
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ـِ َأيِب ـَموًمٍِى  -1 ـَ » :وً مرومققم طمديٌ قَمكِمِّ سْم ْغُ ِو ًَ فِ اْف ُٚء افسَّ
(1),  ْٖ ََٔ َقضَّ ِْ َٚم َؾ َٕ ـْ  َّ    .(2)شَؾ

   .وملىمقؿ مؼومف ،وٕن اًمـقم مظـي احلدث -3 

اًمقســػم مــف، إذا وىمـع مــ ىمـو ؿ أو ىموقمـد همـػم مسـتـد وٓ  :ستثـك مــ اًمــقم اًمــوىمضيإٓ أكف 

   .ومحقـفو ٓ حيؽؿ سمـؼضف ًمؾقوقء ،متؽئ وٓ حمتبل

تَٚل َرُجتٌؾ » :ىَموَل  طمديٌ َأَكس سْمـ َموًمٍِؽ  :وافدفٔؾ ََ ًَِنتِٚء, َؾ ْٝ َصتاَلُة اْف َّ ٌٜ  :ُأؿِٔ  ,ِِل َحَٚجت

َٚم افَّْبِلي  ََ ْقُم  ^َؾ ََ َٚم اْف َٕ ْقمِ -ُيَِْٚجِٔف َح َّك  ََ ُض اْف ًْ ْقا -َأْو َب َِّ  .(4()3)شُثؿَّ َص

ِف أو بىِْف) :ؿقفف ٍَّ ِر ـ ْٓ ٍر ُم َِّهٍؾ أو ُؿُبٍؾ بَي ـَ  (.وَمسي َذ

 .ػرجمس اًم :افْٚؿض افرابع

 .بؾ اعمرأةاؾمؿ عمخرج احلدث، ويتـوول اًمذيمر، واًمدسمر، وىمُ  :وافٍرج

 .يـؼض اًمقوقءواًمدسمر واًمُؼُبِؾ ؿس اًمذيمر وم

 :وافدفٔؾ

ًِ َصــْػَقاَن مرومققمـــطمــديٌ سُمْســ .1 تتَرهُ » :وً َرَة سمِـْــ ـَ ـْ َمتتسَّ َذ ْٖ  ,َمتت تت ََٔ َقضَّ ِْ  :وذم روايــي .(5)شَؾ

   .(6)شَؾْرَجفُ »

                                 
ف ويموء»: ىمقًمف (1) ف، وكحقمهو واًمؽقس اًمِؼرسمي سمف شُمشد اًمذي اخلقط هق: اًمقيموء «اًمس   . اًمدسمر طمؾؼي هق: واًمس 

(، 1/199) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 116) «موضمف اسمـ»و(، 96) «داود أسمق»و(، 1/117) «أمحد» أظمرضمف (1)

 . وعقػ وإؾمـوده

 (.376) «مسؾؿ» أظمرضمف (3)

، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره اسطمسوس، قمغم واعمدار مستغرىمًو، يمون إذا إٓ اًمقوقء يـؼض ٓ اًمـقم أن: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .واًمعثقؿلم، راهقؿإسم سمـ وحمؿد

 «موضمف اسمـ»و(، 117) «اًمـسو ل»و(، 81) «اًمؽممذي»و(، 181) «داود أسمق»و(، 15/165) «أمحد» أظمرضمف (5)

 (. 1/151) «اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 179)

 (.751) «اًمدارمل»و(، 111) «اًمـسو ل»و(، 15/179) «أمحد» أظمرضمف (6)
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قمؿر واسمــ قمؿـر واسمــ قمبـوس وأكـس  :ي كؼؾ مـفؿ قمشـرة، وهؿأكف قمؿؾ  ٍع مـ اًمصحوسم .1

 .وأسمق هريرة وؾمعد سمـ أيب وىموص وضموسمر وقمو شي وهمػمهؿ

 :ينسط فف صتروط ,فُـ افَقل بٖن مس افذـر يَْض

 .أن يؽقن اعمس مبوؿمـرًة سمدون طمو ؾ -1

 .مـ اعمؼطقع اً ، اطمؽمازأن يؽقن اًمذيمر متصالً  -1

سمطـفو، ومؾق مـّس سمغـػم اًمؽـػ يموًمِرضمـؾ واًمسـوق واًمسـوقمد أن يؽقن اعمس سمظفر اًمؽػ أو  -3

   .ومال يـؼض

 .واعمرأة إذا مسً ومرضمفو ومنهنو شمتقول يمذًمؽ

 :وافدفٔؾ

ْٖ » :وً مرومققم طمديٌ سمسـرة  -1 ََٔ َقضَّ ِْ ـْ َمسَّ َؾْرَجُف َؾ    .(1)شَم

ـِ ؿُمــَعْقٍى  -1 ـْ َأسمِقــفِ  ،طمــديٌ قَمْؿــِرو سْمــ ِه مرومققمــ ،قَمــ ـْ ضَمــدِّ تتَا ا» :وً قَمــ تتَٚوَأيي َٓ ْٝ َؾْرَج تت  ,ْمتتَرَأةٍ َمسَّ

 ْٖ َ َ َقضَّ ِْ  .(3()2)شَؾ

ا) :ؿقفف ُٓ َره ,مـ ُخَْْثك ُمْنُِؾٍ  ودُس ـَ ٍر َذ ـَ َِٓٚ ,ودَُْس َذ ُثك ُؿُب ْٕ  (.فنٓقةٍ ؾٔٓا ,أو ُأ

 :أؿمور هـو إمم مّس ومرج اخلـثك، وسملّم أن اًمؾؿس ًمؾخـثك يـؼض اًمقوقء ذم أطمقال

، أو يؿـس اخلـثـك يمـال اًمػـرضملم مــ كػسـف، ومـنن وً ف  قعـأن يؾؿس أطمٌد ذيمر اخلـثـك وىُمُبَؾـ -أ

 .وً ٕن أطمد اًمػرضملم أصكم ىمطع :ووقءه يـتؼض

ٕكف إن يمون ذيمرًا ومؼـد مـس  :ومقـتؼض ووقء اعموّس  :أن يؾؿس اًمذيمُر ذيمر اخلـثك ًمشفقة -ب

                                 
 (.751) «اًمدارمل»و(، 111) «ًمـسو لا»و(، 15/179) «أمحد» أظمرضمف (1)

 «اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 1/119) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 11/618) «أمحد» أظمرضمف (1)

(1/177 .) 

 وهق أوضمبف، وٓ أؾمتحبف: ىمول طمقٌ إطموديٌ، سملم  عوً  مسف ذم اًمقوقء اؾمتحبوب: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (3)

 .واجلؼميـ، واًمعثقؿلم، ىمقًمقف أطمد ذم شمقؿقي اسمـ: اظمتقور
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 .ذيمره وهق كوىمض، وإن يمون أكثك ومؼد مسفو ًمشفقة

ومؿس اًمرضمـؾ  اً ٕكف إن يمون اخلـثك ذيمر :ٓ يـتؼض أمو ًمق مّس اًمذيمُر ىُمبؾ اخلـثك، ومنن ووقءه

 .اًمرضمَؾ ًمشفقة ٓ يـؼض، وإن يموكً أكثك ومنن هذا اطمتامل، وإصؾ سمؼوء اًمطفورة

ومؼـد مسـتف  اً ٕكـف إن يمـون ذيمـر :ومقــتؼض ووـقؤهو :أن شمؾؿس إكثك ىُمبؾ اخلـثك ًمشفقة -ج

 .تؼضًمشفقة ومسفو اًمرضمؾ ًمشفقة يـؼض، وإن يموكً أكثك ومؿسً ومرضمفو ومقـ

ف هبٚ) :ؿقفف  أو ََتَسي
ُف امرأًة بنٓقةٍ  (.وَمسي

 .مس اًمرضمؾ اعمرأة سمشفقة، واعمرأة اًمرضمؾ سمشفقة :افْٚؿض اخلٚمس

   .ؾمقاًء يمون اعمس سمقٍد أو سمغػمهو مـ إقمضوء، وؾمقاء يموكً اعمرأة يمبػمة أو صغػمة

 .(2()1)(ڄ ڄ ڃ) :ىمقًمف  :وافدفٔؾ

ِٜ ُدُبرٍ ) :ؿقفف ََ ِْ رٍ ٓ مَ  ,وَمسي َح ٍُ ـٍ وُط ٍر وش ًَ  (.سي َص

ٓٚ ٓ يَْض افقضقء  :وهل ,ثّٜ أمقٌر مسي

   .ًمق مّسفو مـ امرأة أضمـبقي قمـف :افنًر وافسـ وافيٍر (1

زال وٓ يتــلصمر، ومــال شملظمــذ طمؽــؿ اًمبــدن أهنــو أضمــزاء مـػصــؾي قمـــ اًمبــدن، ومفــل ىمــد شُمــ :وافًِتتٜ

 .وإضمزاء اعمتصؾي

 (.وَأْمَردَ ) :ؿقفف

ومؿسـف ٓ يــؼض ووـقء اًمرضمـؾ،  ،ف ول شمـبـً حلقتـفسمُ ؿمـورِ  ر  اًمذي ـمَ وهق اًمشوب  :إمرد (1

 .وًمق مّسف سمشفقة

 .وً ومقبؼك قمغم إصؾ، وٕكف ًمقس حماًل ًمؾشفقة ؿمـرقم ،قمدم شمـوول أيي ًمف :وافًِٜ

                                 
 (.6) أيي: اعمو دة (1)

 واسمـ، اًمشقيموين: واظمتوره احلـػقي، ىموًمً وسمف، ًمشفقة يمون وًمق يـؼض ٓ اعمرأة مس أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واؾمتحبف، شمقؿقي اسمـ ويمذا، قمثقؿلم واسمـ، سموز
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   (.وٓ مع حٚنؾٍ ) :ؿقفف

 .ومال يـتؼض اًمقوقء ،ًمؽـ مـ وراء طمو ؾ ًمشفقةٍ  اعمرأةَ  ًمق مّس  (3

   :ؾبشـرة، وٓسمد ًمؾـؼض مـ ىمقديـًم معتؼم مٌس تحؼؼ مـف ل يسموحلو ؾ أكف  :وافًِٜ

 .وأن يؽقن سمال طمو ؾ -1 .أن يؽقن ًمشفقة -1

ف وٓ ) :ؿقفف ُٕ    (.وفق َوَجَد مْف َصٓقةً مِّقس بد

 .ومنن اعمرأة ٓ يـتؼض ووقؤهو، وًمق ُوضمد مـفو ؿمفقة ،سمشفقة ةً مس امرأ ًمق أن رضمالً  (1

وىمقوؾمف قمغم اًمالمـس ٓ  ،ٕكف ٓ كص ومقف : يؼوس قمؾقفأن اًمـص ورد ذم اًمالمس، ومال :وافًِٜ

 .(1)يصح

ٍٝ ) :ؿقفف ِّٔ ُض َؽْسُؾ َم َُ    (.وَيْْ

   .همسؾ اعمقً :افْٚؿض افسٚدس

 اً ، ذيمـراً أو يمبـػم اً وضمى قمؾقف إقمودة ووق ف، ؾمقاء يمون اعمغسقل صغػم وً ومنذا همّسؾ متقوٌئ مقت

 .(2) اً يمون أو يموومر يمون أو أكثك، مسؾامً 

 :هذا بٖمريـويس دل ظذ 

ـِ َأيِب َرسَموٍح ىمول .1  سْم
ِ
ـُ قَمب ـوٍس  :مو روي قمـ قَمَطوء ـَؾ َمقِّتـ ؾُمتَِؾ اسْم ـْ هَمس   ؟هُمْسـٌؾ  وً َأقَمـغَم َمـ

ُسقا َصوطِمَبُفؿْ  ،َٓ » :ىَموَل  ـْ ُوُوقءٌ  ،ىَمْد إَِذْن َكج 
  .(3)شَوًَمؽِ

رج مــ اًمــقاىمض، ٓ يسؾؿ مـ أن يؿـس  ومـرج اعمقـً، ومـسخ اًمػـ وً وٕن هموؾمؾ اعمقً هموًمب .1

 ومؽون مظـي ذًمؽ ىمو ٌؿ مؼوم احلؼقؼي 

                                 
 .احلؽؿ ذم واعمؾؿقس اًمالمس سملم ومرق ومال ،يمذًمؽ هل ووقؤهو يـتؼض: أمحد قمـ إظمرى اًمروايي (1)

 واسمـ، ىمدامي اسمـ: واظمتوره اًمثالصمي، إ ؿي مذهى وهق اًمقوقء، ومقف وًمقس، يـؼض ٓ أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واًمعثقؿلم، واًمسعدي، شمقؿقي

 .قحصح وإؾمـوده( 1/395) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل( 3/195) «اعمصـػ» ذم اًمرزاق قمبد أظمرضمف (3)
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ًٜ مـ ) :ؿقفف ُؾ افِحِؿ خٚصَّ ـْ  (.زورِ اْفتَج وَأ

 .أيمؾ حلؿ اسسمؾ :افْٚؿض افسٚبع

 .(1)وً أو مطبقظم وً ومنذا أيمؾ حلؿ إسمؾ اكتؼض ووقؤه، ؾمقاء يمون اًمؾحؿ كقت

ـِ ؾَمـُؿَرَة  :وافدفٔؾ ََٖل َرُشت َأنَّ َرُجتالً » :طمديٌ ضَمـوسمِِر سْمـ تقِم  ^ اهللِقَل َشت ـْ حُلُ ُٖ ِمت ت َأَأَتَقضَّ

َْؿِ  ٌَ ْٖ, َؿَٚل  :َؿَٚل  ؟اْف َٝ َؾاَل َتَقضَّ ْٖ َوإِْن ِصْئ َٝ َؾَ َقضَّ بِؾِ  :إِْن ِصْئ قِم اإْلِ ـْ حُلُ ُٖ ِم تؿْ  :َؿَٚل  ؟َأَتَقضَّ ًَ َٕ,  ْٖ ت َؾَ َقضَّ

بِؾِ  قِم اإْلِ ـْ حُلُ  .(2)شِم

  .(3)ويمذا ورد قمـ اًمؼماء سمـ قموزب

ٓ  ،زاء اسسمــؾ يمــوًمؽرش واًمشــحؿ واًمؽبــد واعمصـــران ويمــذا اًمؾــبـ واعمــرقأن أضمــ :وادتتذهٛ

  .شمـؼض اًمقوقء، وإكام اًمـؼض ًمؾحؿ ومؼط

ٕن اًمـص ورد ومقف، واًمعؾي شمعبديي، وٓ يعؼؾ معـوهو، ومـال يؼـوس قمـغم اًمؾحـؿ همـػمه،  :وافًِٜ

  .وٓ يتعدى احلؽؿ ًمغػمه

 .(4)اسسمؾ عمّو أرؾمؾفؿ إمم إسمؾ اًمصدىميل يلمر اًمعركقلم أن يتقوموا مـ أًمبون  ^وٕن اًمـبل 

َٛ ُؽْسالً ) :ؿقفف  (.إٓ ادقَت  اً َأْوَجٛ ُوضقء وـؾي مٚ َأْوَج

 .-سموؾمتثـوء اعمقت-ومفل شمـؼض اًمقوقء  ،مقضمبوت اًمغسؾ :افْٚؿض افثٚمـ

 .إذا ظمرج اعمـل ومنكف جيى اًمغسؾ، ومقجى اًمقوقء يمذًمؽ :مثٚل

                                 
 وإىمرب اجلديد، ذم واًمشوومعقي واعموًمؽقي احلـػقي مذهى وهق اسسمؾ، حلؿ أيمؾ مـ اًمـؼض قمدم: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .إدًمي دًمً وقمؾقف احلـوسمؾي مذهى

 (. 369) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 وصححف(، 191) «موضمف اسمـ»و(، 81) «اًمؽممذي»و(، 181) «داود أسمق»و(، 39/631) «أمحد» أظمرضمف (3)

 (. 3996) «اجلومع صحقح» ذم وينإًمب

، واًمعثقؿلم، اًمسعدي: واظمتوره، إمقر هذه يشؿؾ سمؾ، سموًمؾحؿ ظموصوً  ًمقس اًمـؼض أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واجلؼميـ
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 .(1)وموًمصغرى واضمبي يمذًمؽ مـ سموب أومم ،أكف عمو وضمبً قمؾقف اًمطفورة اًمؽؼمى :وافًِٜ

ـَ افىٓتتٚرَة وَصتتؽَّ   احلتتَدِث ) :ؿقفتتف ََّ َٔ سِ  ,وَمتتـ َتتت ُْ ا ,َبَْتتك ظتتذ افَٔتتغِ  ,أو بتتٚفً ُٓ تتَْ ََّ َٔ  ,ؾتتْ٘ن َت

َؾ افسٚبَؼ  ِٓ َِٓا ,وَج  (.ؾٓق بِِودِّ حٚفِف َؿْب

 .ل سموًمشؽأؿمور إمم مو يتعؾؼ سموًمشؽ ذم اًمطفورة أو ذم احلدث، وىمّرر أن اًمقؼلم ٓ يزو

   :وي خرج مـ هذا افُالم ظدة صقر ذـرهٚ ادٗفػ

ـ اًمط فورة وَيُشؽ  ذم احلدث، هؾ أطمدث أم ٓ :إوػ  ؟أن يتقؼ 

 .وموًمقؼلم وإصؾ أكف ـموهر، واًمقؼلم ٓ يزول سموًمشؽ، ومـحؽؿ سملكف متطفر

، هؾ شمقول سمعد ذًمؽ أم ٓ :افثٕٜٚٔ ـ أكف أطمدث ويشؽ   ؟قمؽس اًمسوسمؼي، وهل أن يتقؼ 

 .وموٕصؾ أكف حمدث طمتك يتقؼـ أكف شمقول

وسمؼ مـفام -احلدث واًمتطفر :أي-أن يتقؼـفام  :افثَّٚفثٜ  ،ومنكف ُيسـِؼط إمـريـ ،ًمؽـ يشؽ ذم اًمس 

 .ويؽقن سمضد طموًمف ىمبؾفام

 سمعد صالة اًمػجر كؼضً اًمقوقء وشمقوـلت، وًمؽــ ٓ أدري أهيـام إين متقؼـ َأيّن  :ىمول :مثٚفف

   .أن ًمسً سمطوهر أكً :، ومقؼوليمون أوًٓ 

أكؽ شمقؼـً زوال شمؾؽ احلول إمم ودهو، ومتقؼـً أكـؽ أطمـدصمً سمعـد يؼقــؽ اًمطفـورة  :وافًِٜ

 .واًمعؼمة سمام شمقؼـتف ؟ًمصالة اًمػجر، ًمؽـ ؿمؽؽً هؾ شمطفرت سمعدهو أم ٓ

 .أن اًمقؼلم ٓ يزول سموًمشؽ :وهذا يمؾف راضمع إمم ىموقمدة مـ اًمؼقاقمد اًمؽؾقي اًمؽؼمى وهل

ــ :ودفِٔٓتتٚ ــٍد طمــديٌ قَمْب ـِ َزْي ــ ــفِد اهللِ سْم َع َصتتْقت» :، وومق َّ تتْف َح َّتتك َيْستت َأْو ََيِتتَد  ًٚ َٓ َيَْْكِ

 .(2)شًٚ ِرُي

                                 
 .واًمعثقؿلم، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره اجلؿفقر، ىمقل وهق ومؼط، اًمغسؾ إٓ شمقضمى ٓ اًمغسؾ مقضمبوت أن: اًمثوين اًمؼقل (1)

 (. 361) «مسؾؿ»و(، 177) «اًمبخوري» ضمفأظمر (1)
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ُرُم ظذ ) :ؿقفف ُّ وَُيْ  (.ْحِدِث َمسي ادهَحِػ اْفت

 :إذا يمون قمغم اسكسون احلدث إصغر، ومنكف حيرم قمؾقف قمدة أمقر

طمقاؿمــقف، ويمـذا اًمـقرق ومقحـرم قمـغم اعمحـدث أن يؿـس اعمصـحػ و :مس اعمصـحػ :إول

 .ٕكف داظمؾ ذم مسامه :إسمقض اعمتصؾ سمف وظمال قمـ يمتوسمي

هـؿ اعمال ؽـي،  -ذم أيي-، واعمطفرون (1)(پ ڀ ڀ ڀ) : ىمقًمف -1 :وافدفٔؾ

يدظمؾ ومقفؿ اعمطفرون مـ سمـل آدم مـ إطمـداث وإكجـوس،  :وفُـ ؿٚل بًض افًِاءوهق ظمؼم، 

   .وً  أهنو شمضؿـً هنقإٓ ،وأيي وإن يمون ًمػظفو ًمػظ اخلؼم

ـِ طَمْزٍم  -1 َٓ » :، وومقـف^ذم اًمؽتوب اًمذي أرؾمـؾف معـف رؾمـقل اهلل  طمديٌ قَمْؿِرو سْم َأْن 

َّٓ َضِٚهرٌ  ْرآَن إِ َُ سَّ اْف َّ    .(2)شَي

 .واًمؼقل سمقضمقب اًمقوقء مـ مس اعمصحػ هق مذهى إ ؿي إرسمعي

 (.وافهالةُ ) :ؿقفف

 .طمؽوه اسمـ طمزم واًمـقوي وهمػممهو ،وهذا سموس وع ،اًمصالة :ممو يؿـع مـف اعمحدث :افثٚن

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) :ىمقًمـــــــــف  :وافتتتتتتتتتدفٔؾ

 .(3)(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

                                 
 (. 79) أيي: اًمقاىمعي (1)

ًٓ،( 1/311) «اعمصـػ» ذم اًمرزاق وقمبد ،(1311) «اًمدارمل»و مرؾماًل،( 119) «موًمؽ» رواه (1)  مقصق

ـِ  قَمْؿِرو َويمَِتوُب »: اًمؼم قمبد اسمـ ىمول إ ؿي، قمـد سمف حمتٍ وهق قمديدة، ـمرق ًمف واحلديٌ وهُ  ىَمدْ  َهَذا طَمْزمٍ  سْم  شَمَؾؼ 

ـَ  َوَأفْمَفرُ  َأؿْمَفرُ  قِمـَْدُهؿْ  َوُهقَ ، َواًْمَعَؿؾِ  سمِوًْمَؼُبقلِ  اًْمُعَؾاَمءُ  ؾْمـَودِ  ِم  «آؾمتذيمور»: اكظر، «ت ِصؾِ اًْمـؿُ  اًْمَقاطِمدِ  اْسِ

(1/171.) 

 (.6) أيي: اعمو دة (3)
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َبُؾ » :وطمديٌ َأيِب ُهَرْيَرَة  َْ َٖ  اهللَُٓ َي ْؿ إَِذا َأْحَدَث َح َّك َيَ َقضَّ ـُ  .(1)شَصاَلَة َأَحِد

تفو اًمتؽبػم وظمومتتفو اًمتسـؾقؿ، ومقـدظمؾ هل اًمتل وموت :وووسمط اًمصالة اًمتل شمشؽمط ألو اًمطفورة

  .واجلـوزة، وخيرج ؾمجقد اًمشؽر واًمتالوة ،اًمػرض واًمـػؾ

 (.وافىقاُف ) :ؿقفف

 .(2)اًمطقاف :اًمثوًمٌ ممو يؿـع مـف اعمحدث

ـِ قَمب وٍس مرومققمو :وافدفٔؾ تاَلةِ » :طمديٌ اسْم  ِمْثُؾ افهَّ
ِٝ
ْٔ َِّ  ,افىََّقاُف َحْقَل افَب َُ تْؿ َتَ  ُُ َّٕ َّٓ َأ تقَن إِ ُّ

َّٓ بَِخْرٍ  ,ؾِٔفِ  َـّ إِ َّ َِّ َُ َؿ ؾِِٔف َؾاَل َيَ  َِّ َُ ـْ َت َّ  .(3)شَؾ

 

 

 

 

                                 
 (. 6951) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 .شمقؿقي اسمـ واظمتوره، سمقاضمبي وًمقسً ؾمـي صغرإ احلدث مـ اًمطفورة أن: اًمثوين اًمؼقل (1)

 وصححف( 5/111) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/159) «اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 969) «اًمؽممذي» أظمرضمف (3)

 (. 3955) «اجلومع صحقح» ذم إًمبوين
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 : ؿٚل ادٗفػ

َّ ُخروُج  :وُمقِجُبف] ةٍ  ًٚ ِْلِّ َدْؾَاْفت ذَّ َِ تُرْج  ,مـ ؽِر ٕٚنؿٍ  -ٓ بدوهِنٚ  -ب تَؾ ومل خَيْ ََ  َ ْٕ اْؽَ َستَؾ  ,وإن ا

ًِْدهمل  ,ؾْ٘ن َخَرَج بًَده ,فف  .ُي

   َؾْرٍج َأْصِع   
ٍٜ
َّٔ
ٍٜ َأْصِِ ٍَ ُٛ َحَن ٔي ٌَ ٍٝ  ,اً ـٚن أو ُدُبر ُؿُبالً  ,وَت ِّٔ  أو َم

ٍٜ  ,وإشتالُم ـتٚؾرٍ  .وفق مـ هَبّٔ

ٌْٔض  ,ومقٌت  ٌٜ ظـ َدمٍ  ,وٌٍِٕٚس  ,وَح  .ٓ ِوٓدٌة ظٚري

ْسُؾ َحُرَم ظِٔف ؿِراءُة افَرآنِ  ٌُ ٍٜ  ,وَمـ َفِزَمف اف ُزُ ادسجَد حلٚج ًْ ُٞ ؾٔف بٌِر ُوضقءٍ  ,وَي َب ِْ  .وٓ َي

 ْٔ َؾ َم ؿٍ  ,أو َأؾَٚق مـ ُجْقٍن أو إؽاءٍ  ًٚ وَمـ َؽسَّ ِْ ْسُؾ  ,بال ُح ٌُ َـّ فف اف  .ُش

ْسُؾ افُٚمُؾ  ٌُ لَ  ,أن َيِْْقيَ  :واْف ِّّ ِستَؾ يديتف ثالثت ,ثتؿ ُيَست ٌْ َثتف ًٚ وَي َٖ  ,ومتٚ َفقَّ ت وُُيْثِتَل ظتذ  ,وَيَ َقضَّ

ًُ  ,ُتْرِويفِ  ًٚ رأِشف ثالث ف ُؽْسالً وَي َٕ ـَ  ,ًٚ ثالث ؿَّ بَد ََٔٚم ف وَيَ  َُ    .آَخرَ  ًٚ وَيٌِسَؾ َؿَدْمِٔف مُٕٚ ,وَيْدُف

ُّ و لَ  :ْجِزئُ اْفت ِّّ ةً  ,أن َيِْْقَي ثؿ ُيَس ْسِؾ َمرَّ ٌَ ف بٚف َٕ ؿَّ َبَد ًُ  .وَي

د   ُّ  بِ
ُٖ ْسِِف  ,وَيٌ ِسَؾ بَهٚدٍ  ,وَي قض ٌُ َقى ب َٕ ََٖؿؾَّ أو  ٍٛ  .َأْجتَزأَ  ,َدَثْغِ اْفتتَح ؾْ٘ن َأْشَبَغ ب ُْت ـي جِلُ َوُيَست

ؾٍ  :وافُقضقءُ  ,َؽْسُؾ َؾْرِجف ـْ ْقمٍ  ,َٕ َٕ  .[وُمًٚودةِ َوْطءٍ  ,و

ٌُسؾ  .هق اؾمتعامل اعموء سمجؿقع اًمبدن :فٌٜسمضؿ اًمغلم،  :اف

 .اًمتعبد هلل شمعومم سموؾمتعامل اعموء قمغم يمؾ اًمبدن قمغم صػي خمصقصي :وذظًٚ 

ؿمــرع ذم سمقـون صـػي  :اًمطفـورة اًمصـغرى وكقاىمضـفوأكف عمو ذيمـر صـػي  :ومـوؾمبي اًمبوب عمو ىمبؾف

 .اًمطفورة اًمؽؼمى ومقضمبوهتو

ٌُسؾ افُ ٚب وافسْٜ واإلمجٚد  :إصؾ   اف

 .(1) (پٿ ٿ ٿ ٹ) :ومؼقًمف  :أمٚ افُ ٚب .1

                                 
 (.6) أيي: اعمو دة (1)
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 .^مـفو إطموديٌ اًمتل وردت ذم صػي همسؾ اًمـبل  ،وموٕطموديٌ يمثػمة :وأمٚ افسْٜ .1

   .طمؽوه همػم واطمد مـ أهؾ اًمعؾؿمـعؼد قمغم ؿمـرقمقتف،  :واإلمجٚد .3

 :وؿد ذـر ادهْػ   افبٚب شٝ ظنترة مسٖفٜ 

َّ ُخروُج  :وُمقِجُبف) :ؿقفف ةٍ  ًٚ ِْلِّ َدْؾَاْفت ذَّ َِ  (.مـ ؽِر ٕٚنؿٍ  -ٓ بدوهِنٚ  -ب

   .اقمؾؿ أن مقضمبوت اًمغسؾ ؾمتي، إذا وضمد واطمٌد مـفو وضمى آهمتسول

َّ ُخروُج ) :ؿقفف ةٍ  ًٚ ِْلِّ َدْؾَاْفت ذَّ َِ  .(1)(ب

هق اعموء اًمغؾقظ اًمـداومؼ اًمـذي خيـرج قمــد اؿمـتداد اًمشـفقة، وىمـد ورد ذم احلـديٌ قمــ  :وادْل

ـِ َموًمٍِؽ  َُٔض » :ىمول ^ ، أكف َأَكِس سْم ُجِؾ َؽٌِِٔظ َأْب َّ َوَمتَٚء  ,إِنَّ َمَٚء افرَّ رُ اْفتت ٍَ ـْ  ,ْرَأةِ َرؿِٔتٌؼ َأْصت ت
ِّ َؾ

قُن ِمُْْف افنَّ  ُُ َِا َظاَل َأْو َشَبَؼ َي  .(2)شَبفُ َأهيِّ

ومـنن ظمـرج سمغـػم ًمـذة ومـال يقضمـى  ،وٓسمد ذم ظمروج اعمـلِّ اعمقضمى ًمؾغسؾ مـ أن يؽـقن سمؾـذة

 .، يمام ًمق ظمرج مـ مريض وكحقههمسالً 

ـِ َأيِب ـَموًمِــٍى  :وافتتدفٔؾ ظتتتذ ذفتتتؽ َٝ » :وً مرومققمـــ  طمــديٌ قَمـــكِمِّ سْمـــ َء اْفتتتتَا َوإَِذا َؾَوتتتْخ

ُُ » :وظْد أْحد, (3)شَؾْٚؽَ ِسْؾ  َ ِسْؾ  (4)ًٚ ـْ َخٚذِؾَوإَِذا مَلْ َت ٌْ  .(5)شَؾاَل َت

  .وً ومعؾقف اًمغسؾ مطؾؼ :ظمروضمف سموًمغؾبي، وهذا سموًمـسبي ًمؾؿستقؼظ، أمو اًمـو ؿ :واًمػضخ

                                 
ةٍ  دومؼوً : )ىمقًمف (1)  إذ: سموًمؾذة إٓ( 1/79) «اعمـتفك» ذم يعؼم ول(، 651) «اسىمـوع»و ،(1/65) «اعمؼـع» ذم هؽذا( سمِؾذ 

: اكظر، ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ): أيي وعمقاومؼي ًمؾتقوـقح، وهمػمه اعموشمـ هبو أشمك وإكام، دومؼوً  يؽقن أن اًمؾذة وضمقد ٓزم مـ

 .األبدان سمتحؼقؼ( 58صــ) «اعمستؼـع زاد»

 (. 311) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 «اسرواء» ذم إًمبوين وصححف(، 193) «اًمـسو ل»و(، 196) «داود أسمق»و(، 1/119) «أمحد» أظمرضمف (3)

(1/161 .) 

 .اعمـلِّ  إًمؼوء هق: اخلَْذف (1)

 .«صحقح أو طمسـ وؾمـده»(: 1/371) «إم - داود أيب صحقح» ذم إًمبوين وىمول(، 1/198) «أمحد» أظمرضمف (5)
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ُرْج ) :ؿقفف َؾ ومل خَيْ ََ  َ ْٕ ًِْده ,ؾْ٘ن َخَرَج بًَده ,اْؽَ َسَؾ فف ,وإن ا  (.مل ُي

مـ شمرا بفو، صمؿ ل خيرج، إمـو  أو أطمسً اعمرأة سمتحقًمف ،إذا أطمس اًمرضمؾ سموكتؼول اعمـل مـ صؾبف

   .ومنكف يغتسؾ ،ٕكف طمبسف، أو ًمػتقر ذم ؿمفقشمف

ومصـدق قمؾقـف أكـف ضُمـُـٌى، ومعؾـقٌم أن اجلـوسمـي أصـؾفو  ،أن اعموء سموقَمَد حمّؾـف وظمـرج مــف :وافًِٜ

ومـع آكتؼـول ىمـد سموقمـد اعمـوء حمؾـف،  -اًمبعقـد :أي- (1)(ہ ہ) :ومـف ىمقًمف شمعـومم :اًمُبعد

، ومصـدق قمؾقفـو وً ومؿجرد تريمف مــ مؽوكـف ُيعـدخ ظمروضمـ (2)(ڦ ڦ ڦ ڦڤ ) :وىمد ىمول اهلل

   .اؾمؿ اجلـى

   .وأكؽر أمحد أن يؽقن اعموء يرضمع ،وٕكف سمعد اكتؼوًمف يبعد قمدم ظمروضمف

 .(3) وملؿمبف مو ًمق فمفر ،وٕن اًمُغسؾ شُمراقمك ومقف اًمشفقة، وىمد طمصؾ سموكتؼول اعمـل

، ومـال يغتسـؾ مـرة ٕكـف اهمتسـؾ أوًٓ  :لومنن ظمـرج سمعـد اهمتسـوًمف ومنكـف ٓ يغتسـؾ ًمـف سمـؾ يتقوـ

 .ومال يقضمى اًمغسؾ مرشملم ،أظمرى، واًمسبى واطمد

   َؾْرٍج َأْصِع  ) :ؿقفف
ٍٜ
َّٔ
ٍٜ َأْصِِ ٍَ ُٛ َحَن ٔي ٌَ ٍٝ  ,اً ـٚن أو ُدُبر ُؿُبالً  ,وَت ِّٔ  أو َم

ٍٜ  (.وفق مـ هَبّٔ

 :شمغققى احلشػي ذم اًمػرج، وهذا اعمقضمى يتحؼؼ سمقضمقد أمريـ :ادقجٛ افثٚن

مــ ومـرج اخلـثـك  اً شمغققى احلشػي إصؾقي، ومقتؿ شمغققبفـو، وشمؽـقن احلشـػي أصـؾقي اطمـؽماز (1

   .ومنكف ًمقس سملصكم سمؾ زا د ،اعمشؽؾ

 ،وً أو مقتـ وً مــ آدمـل أو هبقؿـي، طمقـ ،اً أو دسمـر أن يؽقن ذًمؽ ذم ومرٍج، ؾمقاء يمون اًمػرج ىمبالً  (1

   .، أكزل أو ل يـزلوً أو مستقؼظ ، كو امً وً أو مؽره وً ـمو ع

                                 
 (.36) أيي: اًمـسوء (1)

 (.7) أيي: اًمطورق (1)

، شمقؿقي واسمـ، ىمدامي اسمـ: واظمتوره سموكتؼوًمف، ٓ اعمـل سمخروج إٓ اًمغسؾ جيى ٓ أكف: أمحد قمـ ياًمثوكق اًمروايي (3)

 .واًمعثقؿلم



 

 
 التعليل املكيع على  ساد املضتكيع

 
105 

َْرَبتعِ » :ىمـول ^، أن كبـل اهلل   ُهَرْيـَرَة يِب طمديٌ أَ  :وافدفٔؾ ْٕ ٚ ا َٓ بِ ًَ تَس َبتْغَ ُصت َِ ُثتؿَّ  ,إذا َج

َدَهٚ َٓ ْسُؾ  ,َج ٌُ ِْٔف اْف َِ َٛ َظ ْد َوَج ََ  .(2)شَوإِْن مَلْ ُيِْْزْل » :زاد مسؾؿ ،(1)شَؾ

   .ّرميهل ًمؾتؿثقؾ وسمقون احلؽؿ، وإٓ ومفل حم :ومقً ،وهبقؿي ،دسمر :وىمقًمف هـو

 (.وإشالُم ـٚؾرٍ ) :ؿقفف

، ومـنذا أؾمـؾؿ ومنكـف جيـى قمؾقـف اً أو مرشمد وً أصؾق اً إؾمالم اًمؽوومر، ؾمقاء يمون يموومر :ادقجٛ افثٚفٞ

  .، ؾمقاء وضمد مـف طمول يمػره مو يقضمى اًمغسؾ أو ٓوً آهمتسول مطؾؼ

ـِ قَموِصـٍؿ  :وافتدفٔؾ ُٝ افْبتل » :ىمـول طمـديٌ ىَمـْقِس سْمـ َٖمَ  ,ُأريتُد اإلشتالمَ  ^أتٔت َرن أن ؾتت

 .(4()3)شأؽَ ِسَؾ باٍء وِشدرٍ 

 (.ومقٌت ) :ؿقفف

 .اعمقت، ومنذا موت اعمسؾؿ وضمى شمغسـقؾف :ادقجٛ افرابع

قُه بَِاٍء َوِشْدرٍ » :طمديٌ اسمـ قمبوس ذم ىمصي اًمرضمؾ اًمذي وىمصتف كوىمتف :ودفِٔف ُِ  .(5)شاْؽِس

   .اجلـو زومنكف ٓ يغسؾ، ويليت سمقوكف ذم يمتوب  ،ؿمفقد اعمعريمي :ويس ثْك مـ ذفؽ

ٌْٔض ) :ؿقفف  (.وٌٍِٕٚس  ,وَح

   .ومنذا ظمرج ًمزمفو اًمغسؾ سمعد اًمطفورة :ظمروج دم احلقض :ادقجٛ اخلٚمس

                                 
 (. 318) «مسؾؿ»و(، 191) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (. 318) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 اسمـ وصححف(، 188) «اًمـسو ل»و(، 695) «اًمؽممذي»و(، 355) «داود أسمق»و(، 31/116) «أمحد» أظمرضمف (3)

 (. 1/661) «اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ

 ىمقل وهذا اًمغسؾ، يقضمى مو يمػره طمول ذم مـف وضمد إن إٓ أؾمؾؿ، إذا قمؾقف همسؾ ٓ أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 وهق اًمغسؾ، يقضمى مو يمػره طمول مـف وضمد وًمق مطؾؼًو، اًمغسؾ جيى ٓ: احلـوسمؾي سمعض وىمول واًمشوومعقي، احلـػقي

  .احلـػقي ىمقل

 (. 1196) «مسؾؿ»و(، 1166) «اًمبخوري» أظمرضمف (5)
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ًمزمفــو  ،ومــنذا وًمــدت اعمــرأة وظمـرج مـفــو دم اًمـػــوس :ظمــروج دم اًمـػـوس :ادقجتٛ افستتٚدس

   .اًمغسؾ سمعد اكؼطوقمف وـمفورهتو

 .ال ظمالفمـ مقضمبوت اًمغسؾ سم -ظمروج دم احلقض واًمـػوس :أي-وهذان 

   :وافدفٔؾ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ) :ىمقًمـــــــــــــــــــــــــــف  .1

   .(1)(ۋ

ِٝ » :طمبــقش أيب ًمػوـمؿــي سمـــً  ^وىمــقل اًمـبــل  .1 ْْتت ـُ تتِٚم افَّ ِتتل  تتاَلَة َؿتتْدَر إَيَّ َدِظتتل افهَّ

ٚ َٓ  .(2)شُثؿَّ اْؽَ ِسِع َوَصعِّ  ,َحِِٔوَغ ؾِٔ

 .سموًمغسؾ، وإمر يؼتضـل اًمقضمقب وهذا أمرٌ  

ٌٜ ظـ َدمٍ ٓ ) :ؿقفف  (.ِوٓدٌة ظٚري

ومنكف ٓ يشؽمط ألو اًمغسؾ، سمؾ يؽػـل أن شمتقوـل صمـؿ تـؾ  ،إذا وًمدت اعمرأة وٓدًة قموريًي قمـ دم

   .ًمزوضمفو

   .أن اًمدم هق مقضمى اًمغسؾ ول خيرج، واًمقًمد ـموهر ومال شمغتسؾ :وافًِٜ

ْسُؾ ) :ؿقفف ٌُ  (.َحُرَم ظِٔف ؿِراءُة افَرآنِ  ,وَمـ َفِزَمف اف

 .وًمق سمدون مس ،هُمسؾ ومنكف يؿـع مـ ىمراءة اًمؼرآنمـ يمون قمؾقف 

َٚن َرُشقُل » :أكف ىمول طمديٌ قَمكِمو  :وافدفٔؾ تؾِّ َحتٚلٍ  ^ اهللِـَ ـُ تْرآَن َظتَذ  َُ ِرُنَْٚ اف َْ َمتٚ مَلْ  ,ُي

ـْ ُجُْب ُُ    .(3)شًٚ َي

                                 
 (.111) أيي: اًمبؼرة (1)

 .  قمو شي طمديٌ مـ( 333) «مسؾؿ»و(، 315) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 «موضمف اسمـ»و(، 165) «اًمـسو ل»و(، 116) «اًمؽممذي»و(، 119) «داود أسمق»و(، 1/61) «أمحد» أظمرضمف (3)

 (. 1/111) «اسرواء» ذم إًمبوين ووعػف( 591)
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َر » :^وًمؼقًمف  ـُ ُٝ َأْن َأْذ ِرْه رٍ  اهللَـَ ْٓ َّٓ َظَذ ُض  .(1)شإِ

ُزُ ا) :ؿقفف ًْ ٍٜ وَي ُٞ ؾٔف بٌِر ُوضقءٍ  ,دسجَد حلٚج َب ِْ  (.وٓ َي

يموحلـو ض واجلــى -اًمؾبٌ ذم اعمسجد، ومؿــ يمـون قمؾقـف همسـؾ  :ممو يؿـع مـف مـ قمؾقف اًمُغسؾ

 .ومؾقس ًمف اعمؽٌ ذم اعمسجد طمتك يغتسؾ -وهمػممهو

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ) :ىمقًمــف  :وافتتدفٔؾ

   .(2)(ے ۓ ۓ﮲  ﮳ ﮴ ﮵

﮴ ﮵) :ًمميي ،عبقر جلوزًمق أراد اعمرور واًم ،وًمؽـ  .(ے ۓ ۓ﮲  ﮳ 

ْٔ وَ ) :ؿقفف َؾ َم ؿٍ  ,أو َأؾَٚق مـ ُجْقٍن أو إؽاءٍ  ,ًٚ َمـ َؽسَّ ِْ ْسُؾ  ,بال ُح ٌُ َـّ فف اف  (.ُش

   :هْٚك أمقر يس حٛ ْلٚ افٌسؾ وٓ َيٛ

 .ومقسـ ًمف اًمغسؾ وً ومؿـ همسؾ مقت :ؽسؾ ادٔٝ .1

ِّٔ » :طمديٌ أيب هريرة  :وافدفٔؾ َؾ َم ـْ َؽسَّ َ ِسْؾ  ,ًٚ َم ٌْ َٔ ِْ    .(3)شَؾ

 .إذا أوموق مـ اجلـقن .1

   .ومقسـ ًمف اًمغسؾ ،إذا أوموق مـ اسهمامء، إذا ل خيرج مـف مـٌل طمول ذًمؽ .3

، واجلــقن (4)وً ذم مروف طملم أهمؿل قمؾقف، صمـؿ اهمتسـؾ مـرشملم أو صمالصمـ ^ومعؾ اًمـبل  :وافدفٔؾ

                                 
 طمديٌ مـ(، 359) «موضمف اسمـ»و(، 38) «اًمـسو ل»و(، 17) «داود أسمق»و(، 31/381) «أمحد» أظمرضمف (1)

ـِ  َفوضِمرِ اًْمـؿُ   (. 1/159) «إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي وصححف، ىُمـُْػذٍ  سْم

 (.13) أيي: اًمـسوء (1)

 ذم واًمصقاب(، 1163) «موضمف اسمـ»و(، 993) «اًمؽممذي»و(، 3161) «داود أسمق»(، 13/187) «أمحد» أظمرضمف (3)

 ٓ: اعمديـل اسمـ وقمكم أمحد وىمول، واًمبقفؼل طموشمؿ وأسمق اًمبخوري: وىمػف صحح هريرة، أيب قمغم مقىمقف أكف احلديٌ

 إن: اًمشوومعل وىمول، اًمـقوي ووعػف، اعمـذر واسمـ اًمذهكم حيقك سمـ حمؿد ىمول وسمـحقه، رء اًمبوب هذا ذم يصح

ًُ  صح    (.1/371) «احلبػم ؾخقصاًمت»: اكظر، سمف ىمؾ

 .  قمو شي طمديٌ مـ( 118) «مسؾؿ»و(، 687) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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 .مـ سموب أومم

 .رضمع إًمقف قمؼؾف :أي :(أو أؾٚق) :وؿقفف

ٕكـف مــ  ؾـي اعمقضمبـوت ًمؾغسـؾ  :ومنن أكزل وضمى اًمغسؾ -إكزال :أي- :(ال ُحِؿب) :وؿقفف

   .يموًمـو ؿ

 .ٕكف همؾى قمؾقف دون همػمه ممو يراه اًمـو ؿ ًمؽثرة اؾمتعامًمف :وظمص احُلؾؿ سموسكزال

ْسُؾ افُٚمُؾ ) :ؿقفف ٌُ لَ  ,أن َيِْْقيَ  :واْف ِّّ ِسَؾ يديف ثالث ,ثؿ ُيَس ٌْ َثف ًٚ وَي  (.َٖ وَيَ َقضَّ  ,ومٚ َفقَّ

   :ؿمـرع اعممًمػ ذم سمقون صػي اًمغسؾ، واقمؾؿ أن اًمغسؾ ًمف صػتون

 ^وهـل مـو اؿمـتؿؾ قمـغم اًمقاضمبـوت واعمسـتحبوت، وهـل اًمتـل يمـون اًمـبـل  :اًمؽومؾي :إوػ

   .ًمرضمحوكف قمغم همػمه يػعؾفو، ويسؿك يمومالً 

  .فحلصقل اسضمزاء سم :وً وهل مو اىمتصـر ومقفو قمغم اًمقاضمبوت، ويسؿك  ز  : ز ي :افثٕٜٚٔ

 :قمغم قمشـرة أمقر ، وهل مشتؿؾيٌ ؾِ ْس وسمدأ سمذيمر اًمصػي اًمؽومؾي ًمؾغُ 

َْظتَاُل » :حلديٌ :يموًمصالة وكحق ذًمؽ ،أن يـقي رومع احلدث أو يـقي مو يغتسؾ ًمف (1 ْٕ تَا ا َّٕ إ

َِّٔٚت   .(1)«بِٚفِّْ

 .ذم اًمقوقء، وهل واضمبي -يمام شمؼدم-ل صمؿ يسؿّ  (1

سـؾف، ذم همُ  ^ًمػعـؾ اًمـبـل  :وً اًمؽػـون، ومقغسـؾفام صمالصمـ واعمـراد سموًمقـديـ :وً يغسؾ يديف صمالصمـ (3 

   .مـ همسؾفام ذم اًمقوقء وً سؾ آيمد اؾمتحبوسمذم اًمغُ  وً يمػقف صمالصم سُؾ وهمَ 

يمـدم احلـقض ومقجـى،  وً إذا يمـون اخلـورج كجسـاًمَغسُؾ يغسؾ مو ًمّقصمف مـ أصمر اجلـوسمي، وهذا  (1

 :قمـغم ومرضمـف أو قمـغم ؾمـو ر سمدكـفسمؾ يسـتحى أن يغسـؾ مـو ًمقصمـف  ،يموعمـل ومال جيى اً أمو ًمق يمون ـموهر

 .^ًمػعؾ اًمـبل 

 .يمومالً  اً سمعد ذًمؽ يتقول يمقوق ف ًمؾصالة ووقء (5

                                 
 . اخلطوب سمـ قمؿر طمديٌ مـ( 1997) «مسؾؿ»و(، 1) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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ف ُؽْسالً  ,ُتْرِويفِ  ًٚ وُُيْثَِل ظذ رأِشف ثالث) :ؿقفف َٕ ؿَّ بَد ًُ  (.ًٚ ثالث وَي

شمصـؾ إمم أصـقل  فـو قمـغم رأؾمـف، يمـؾ طمثقـيٍ همُ ػرِ ومقُ  سمعد ووق ف يلظمذ سمؽػقف صمالث طمثقـوٍت  (6

 .جلؿقع اًمرأس قمـ يؿقـف وؿمامًمف طمثقيٍ  وشمؽقن يمُؾ  ؿمعره وشمرويف،

 .قمغم اًمتثؾقٌ ذم اًمقوقء وً ، ىمقوؾموً ؿخ سمدكف سموعموء، ويؽقن اًمتعؿقؿ صمالصمؿِّ عَ سمعد ذًمؽ يُ  (7

 .(1)ٕكف ٓ يؼع اؾمؿ اًمغسؾ سمدون إصوسمي اعموء جلؿقع اًمبدن :وذفؽ

ـَ ) :ؿقفف ََٔٚم ف وَيَ  َُ  (.آَخرَ  ًٚ وَيٌِسَؾ َؿَدْمِٔف مُٕٚ ,وَيْدُف

أن يدًمؽ ضمسؿف سمقده ويؿرهو قمؾقف، وهذا مستحى إٓ ذم اعمقاوع اًمتل ٓ يصؾفو اعمـوء إٓ  (8

   .ومقجى ،سموًمدًمؽ

ـُ » :حلديٌ قَمو َِشيَ  :أن يبدأ سموًمشؼ إيؿـ (9 ّي َٔ ِجُبُف اف َّ ًْ ِِتفِ  ,ُي ًي ِِتفِ  ,ِ  َتَْ تقِرهِ  ,َوَتَرجي ُٓ َوِ   ,َوُض

فِ  ِِّ ـُ ِِْٖٕف   .(2)شَص

ومقغسـؾ ىمدمقــف ذم مؽـون آظمــر همـػمه، وهــذا  ،مـــ اعمقوـع اًمــذي اهمتسـؾ ومقــف أن يتحـقل (19

 .(3)وً وًمق يمون اعمحؾ كظقػ ،وً مستحى مطؾؼ

َوَضتتَع » :، طمــديٌ َمْقُؿقَكــَي ىموًمــً-صــػي اًمغســؾ اًمؽومؾــي :أي- :وافتتدفٔؾ ظتتذ هتتذه افهتتٍٜ

ٍٜ  اً َوُضقء ^ اهللَِرُشقُل  ِِْٔف َظَذ ِصَافِفِ  ,فَِِجََْٚب ِّ َٔ  بِ
َٖ ٍَ ـْ َٖ َتْغِ أو َثاَلث َؾ , ُثؿَّ َؽَسَؾ َؾْرَجُف, ُثتؿَّ ضتترَب ًٚ َمرَّ

َْرِض أو  ْٕ َتْغِ أو َثاَلثاْفتَح َيَدُه بِٚ ْٔتِف, ُثتؿَّ َأَؾتَٚض ًٚ ٚنِِط َمرَّ َراَظ
ُف َوذِ َٓ َض َواْشَ َْْنَؼ َوَؽَسَؾ َوْج َّ , ُثؿَّ َمْو

ْٔفِ ُثؿَّ َؽَسَؾ َجَسَدُه, ُثؿَّ َتَْ  ,ءَ اْفتَا َظَذ َرْأِشِف  َِ َسَؾ ِرْج ٌَ ك َؾ ْٝ  .حَّ تْؿ ُيِرْدَهتٚ :َؿَٚف َِ ٍٜ َؾ ُْٔ ُف بِِخْرَؿت َت
َٖ تَؾ  ,َؾ ًَ َؾَج

َِٔدهِ  ُض بِ ٍُ  .(4)شَيْْ

                                 
 .واًمسعدي، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره، اعموًمؽقي ىمقل وهق واطمدة، مرة يؽقن اًمتعؿقؿ أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 (.168) «مسؾؿ»و(، 168) «اًمبخوري» ضمفأظمر (1)

 وكحقه، ـملم أو كجوؾمي اًمرضمؾلم قمغم وىمع ًمق يمام، حلوضمي إٓ اًمرضمؾلم، همسؾ يعقد ٓ أكف: احلـوسمؾي قمـد اًمثوين اًمؼقل (3)

 .واًمعثقؿلم، اًمسعدي: واظمتوره اًمشوومعقي، ىمقل وهق

 (.317) «مسؾؿ»و(، 171) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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ََٔدْيفِ » :وذم طمديٌ قَمو َِشَي  ٛي َظَذ َرْأِشِف َثاَلَث ُؽَرٍف بِ  .(1)شُثؿَّ َيُه

ُّ و) :ؿقفف لَ  :ْجِزئُ اْفت ِّّ ف ,أن َيِْْقَي ثؿ ُيَس َٕ ؿَّ َبَد ًُ ةً  وَي ْسِؾ َمرَّ ٌَ  (.بٚف

 ، قـع سمدكـف سموعمـوء ؿصمـؿ يعؿـ ،أن يـقي ويسـؿل :هذه صػي اًمغسؾ اعمجزي اًمذي شمؼمأ سمف اًمذمي

   .ويتؿضؿض ويستـشؼ ،ويغسؾ مو تً اًمشعر مـ اًمبشـرة

ـِ طُمَصلْمٍ  :ودفٔؾ هذه افهٍٜ ضُمـؾ  ^أن  اًمـبل   :وومقف ،اًمطقيؾ طمديٌ قِمْؿَراَن سْم ىمول ًمؾر 

ْٛ » :ول ُيصؾِّ  وً اًمذي يمون ضُمـب ْٔتَؽ  ,اْذَه َِ ْؾِرْؽُف َظ
َٖ ومـدل قمـغم أن  ـرد إومـراغ اعمـوء وإيصـوًمف إمم  .(2)شَؾ

 . قع اًمبدن يؽػل ذم اًمغسؾ

د  ) :ؿقفف ُّ  بِ
ُٖ  (.وَيٌ ِسَؾ بَهٚدٍ  ,وَي قض

 ،قمدم اسؾمـراف ذم اعموء، ومفـق كعؿـي :مـ أداب اًمتل يـبغل قمغم اعمغتسؾ واعمتقوـئ مراقموهتو

﮽ ﮾ ﮿) :ًمف يشؿؾفو ىمق ﮼   .(3)(﮹ ﮺ ﮻ 

ٍؾ وموسهاف مذمقٌم ؾمقام ذم اًمطفقر، حل ـِ ُمَغػ  تقُن ِ  َهتِذِه » :مرومققمـوً  ديٌ قَمْبِد اهللِ سْم ُُ َي

قرِ  ُٓ َظِٚء َوافىَّ َ ُدوَن ِ  افدي ًْ  َؿْقٌم َي
ِٜ
ُمَّ ْٕ  .(4)شا

تَٚن افَّْ » :ىمـول حلـديٌ َأَكـٍس  :أن يتقول سموعمد ويغتسؾ سموًمصـوع :وافسْٜ ُٖ  ^بِتلي ـَ ت َيَ َقضَّ

ُّ بِ  ٚدِ  ,دِّ ْٚفت َ ِسُؾ بِٚفهَّ ٌْ ِٜ َأْمَدادٍ  ,َوَي َس  .(5)شإَِػ ََخْ

 .، واًمصوع أرسمعي أمدادوً ِمؾُء اًمؽػلم شمؼريب :واعمُدخ 

                                 
 (.316) «مسؾؿ»و(، 118) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.681) «مسؾؿ»و(، 311) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (. 111) أيي: إكعوم (3)

 «اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 3861) «موضمف اسمـ»و(، 96) «داود أسمق»و(، 17/351) «أمحد» أظمرضمف (1)

(1/599 .) 

 (.315) «مسؾؿ»و(، 191) «اًمبخوري» أظمرضمف (5)
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ََٖؿؾَّ ) :ؿقفف  (.ؾْ٘ن َأْشَبَغ ب

 .ومنكف جيزئ ،مـ صوع سملىمَؾ  أو اًمغسَؾ  ،دو ـ مُ مِ  سملىمَؾ  إذا أؾمبغ اًمقوقءَ 

   .سموعموء ومحصؾ اعمطؾقب -وهق إيصول اعموء إمم إقمضوء-ؼؼ اعمراد أكف ت :وافًِٜ

 .وً شمعؿقؿ اًمعضق سموعموء، سمحقٌ جيري قمؾقف وٓ يؽقن مسح :وووسمط اسؾمبوغ

ْسِِف ) :ؿقفف ٌُ َقى ب َٕ  (.َأْجَزأَ  ,َدَثْغِ اْفتَح أو 

 .إذا كقى سموهمتسوًمف رومع احلدصملم احلدث إيمؼم وإصغر معًو، أضمزأ قمـفام

 .وزيودة ووقءٌ  سؾ إيمؼمُ أن احلدث إصغر يدظمؾ ذم إيمؼم، وموًمغُ  :وافًِٜ

ٍٛ َؽْسُؾ َؾْرِجف) :ؿقفف ُْ ـي جِلُ ؾٍ  :وافُقضقءُ  ,َوُيَس ـْ ْقمٍ  ,َٕ َٕ  (.وُمًٚودةِ َوْطءٍ  ,و

   :  ثالثٜ مقاضع ,وافقضقء ,اجلْٛ إذا مل يٌ سؾ ؾٕ٘ف يسـ فف ؽسؾ ؾرجف

َٚن َرُشتقُل اهللِ » :حلديٌ قَمو َِشَي ىموًمً :ظْد إـؾ -1 تَٚن ُجُْبت ^ـَ ـَ تَؾ َأْو  ,ًٚ إَِذا  ـُ ْٖ ََٖراَد َأْن َي َؾت

اَلةِ  ,َيَْٚمَ  َٖ ُوُضقَءُه فِِهَّ  .وذم اًمبوب قمـ قمكم واسمـ قمؿر و وقمي مـ اًمتوسمعلم ،(1)«َتَقضَّ

عمـو ورد قمــ قَمْبـِد اهللِ  :ًمف أن يتقول ـ  ومنن ل يغتسؾ ؾُم ، وإومضؾ ًمف أن يغتسؾ :ظْد افْقم -1

ًُ قَمو َِشيَ  :ىَموَل  ،ـِ َأيِب ىَمْقسٍ سمْ  ـْ ِوشْمِر َرؾُمقِل اهللِ  ،ؾَمَلًْم ٌَ اًْمـحَ وَمَذيَمَر  ^قَم ًُ  ،ِدي يَمْقـَػ يَمـوَن َيْصــَُع  :ىُمْؾ

ًْ  ؟َأْم َيـَوُم ىَمْبَؾ َأْن َيْغَتِسـَؾ  ؟َأيَموَن َيْغَتِسُؾ ىَمْبَؾ َأْن َيـَومَ  ؟ـَوسَميِ اًْمـجَ ذِم  تَٚن يَ » :ىَموًَمـ ـَ تؾي َذفِتَؽ َؿتْد  تُؾ ـُ ًَ ٍْ, 

َا اْؽَ َسَؾ َؾَْٚمَ  َٖ َؾَْٚمَ  ,ُربَّ َا َتَقضَّ  .(2)شَوُربَّ

إذا َأَتتك » :^ اهللِىَمـوَل َرؾُمـقُل  :ىمول  ؾَمِعقٍد اخْلُْدِريِّ يِب حلديٌ أَ  :ظْد مًٚودة افقطء -3

ًُقدَ  ُف, ُثؿَّ َأَراَد َأْن َي َِ ْؿ َأْه ـُ ْٖ  ,َأَحُد ََٔ َقضَّ ِْ    .(3)«َؾ

                                 
 (.395) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.397) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.397) «مسؾؿ» أظمرضمف (3)
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َّٕ » :وذم زيودة ْقدِ َؾِ٘ ًَ ِْ
َنُط فِ ْٕ  :ٕكـف ووـقء وزيـودة :واًمغسـؾ أومضـؾ مــ اًمقوـقء ومؼـط (1)شُف َأ

َويَمـوَن َيْغَتِسـُؾ  ،ـَمـوَف قَمـغَم كَِسـو ِِف ذِم ًَمْقَؾـيٍ  ^َأن  اًمـ بِـل  »ورد قمـ َأيِب َراومِـٍع يمام وٕكف أزيمك وأـمفر، 

ـ   َعُؾــُف هُمْســالً  ،اهللَِيــو َرؾُمــقَل  :وَمِؼقــَؾ ًَمــفُ « قِمـْــَد يُمــؾِّ َواطِمــَدٍة ِمـــُْف َٓ دَمْ تتك» :وَمَؼــوَل  ؟اً َواطِمــد َأ ـَ  ,ُهتتَق َأْز

 ُٛ َٔ رُ  ,َوَأْض َٓ  .(2)«َوَأْض

 

 

 

 

                                 
دَ  ًَمْػَظيٌ  َوَهِذهِ »: وىمول( 1/151) «اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 1/11) «طمبون اسمـ» أظمرضمف (1) ـْ  ؿُمْعَبيُ  هِبَو شَمَػر  ، قَموِصؿٍ  قَم

دُ  ـْ  َواًمت َػرخ و َمْؼُبقٌل  ِمْثؾِفِ  ِم  (.1/311) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل، «قِمـَْدمُهَ

(، 599) «موضمف اسمـ»و(، 8/197) «اًمؽؼمى» ذم واًمـسو ل(، 119) «داود أسمق»و(، 39/188) «أمحد» أظمرضمف (1)

 ومقف سملن اًمعؾؿ أهؾ سمعض ووعػف إًمبوين، إؾمـوده وطمسـ طمجر، اسمـ وىمقاه(، 1/316) «اًمؽبػم» ذم واًمطؼماين

 قمـفو روى ؾمؾؿك وقمؿتف، صوًمح: ومقف معلم ـاسم وىمول، ؾمؾؿي سمـ محود ؾمقى قمـف يرو ل راومع أيب سمـ اًمرمحـ قمبد

: اًمصحقح أكس طمديٌ ظموًمػو وىمد ؾمقام ٓ، شمػردمهو حيتؿؾ ٓ ممـ ومهو، شمعديؾ وٓ سمجرح شمعرف وٓ، واطمد همػم

 .«واطمدٍ  هُمسؾٍ  ذم كِسو ِفِ  قمغم ـموَف  ^ اهلل رؾمقَل  أن  »

 .أقمؾؿ واهلل ػلم،خمتؾ وىمتلم ذم إمريـ ومعؾ أكف قمغم حمؿقل هق: ومؼول سمقـفام اًمـقوي و ع
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 :ؿٚل ادٗفػ 

 .َبَدُل َضٓٚرةِ ادٚءِ  :وهق :اف ّٔؿ]

 ٍٜ ُٝ ؾريو ٌٜ  ,إذا َدَخَؾ وؿ ْٝ ٕٚؾِ ِْف ـثتر ,وَظِدَم ادٚءَ  ,أو ُأبَِٔح َّ ِجتُزهأ ,اً أو زاَد ظذ َث ًْ ـٍ ُي َّ  ,و بتَث

بِتف َِ تف أو ُحْرَم ِتف أو مٚفِتف ,أو خَٚف بٚشت ًافِف أو َض َِ َىتٍش أو َمتَرٍض أو َهتالٍك  ,ضتترَر َبَدِٕتف أو رؾٔ ًَ بِ

ؿُ  ,وٕحِقه ّي َٔ  .ُصترَد اف َّ

ِره ْٓ ل بًَض ُض ٍِ ُْ ـْ َوَجَد مًٚء َي َؿ بًَد اش ًافِف ,وَم َّّ َٔ َؿ فف وَؽَسَؾ  ,وَمـ ُجِرَح  ,َت َّّ َٔ  .افبٚؿِلَ  َت

 ٍٜ ُٛ ادتِٚء   َرْحِِتف وُؿْربِتف وبِِدٓفت َِ ُٛ َض ؿَ  ,وََيِ َّّ َٔ َٕستتل ُؿْدَرَتتف ظِٔتف وَتت تَقى  .أظتٚدَ  ,ؾتْ٘ن  َٕ وإن 

ف أحداث ِّ ّي َٔ ًٜ ظذ َبَدِٕف َتوتره إزافُ ٓتٚ ,ًٚ بَ  ٓتٚ ,أو ٕجٚش ُِ أو ُحتبَِس    ,اً أو ختَٚف بترد ,أو َظتِدَم متٚ ُيِزي

ؿَ  َّّ َٔ ًِْد  ,َم ادَٚء وافساَب أو َظدِ  ,ِمهتر ؾَ   .َصذَّ ومل ُي

ُؿ بُساٍب َضٓقٍر فف ُؽبٚرٌ  ّي َٔ ُٛ اف َّ    .مل يٌره ضٚهٌر ؽره ,وََيِ

ْٔفِ  :وُؾروُضف قَظ ـُ ف وَيديِف إػ  ِٓ ُٛ  ,َمْسُح َوْج ُّ و ,وـذا افستٔ رَ اْفت ٌَ    .قآُة   َحَدٍث َأْص

ُؿ فف مـ َحَد  َّّ َٔ َٚ َيَ 
ِ ُٜ د َّٔ ُط افْ ََٕقى أحَدهٚ ,ٍث أو ؽِرهوُتْنَسَ ِزْنُف ظتـ أَخترِ  ,ؾ٘ن  تَقى  ,مل َُيْ َٕ وإن 

الً  ٍْ َؼ  َٕ َِ  .وٕقاؾَِؾ  ًٚ وإن ٕقاه َصذَّ ـؾَّ َوْؿ ِف ُؾروض ,ًٚ مل ُيَهؾِّ بف َؾْرض ,أو َأْض

 ِٝ ُؿ بخروِج افَقْؿ ّي َٔ بىالِت افُقضقءِ  ,وَيْبُىُؾ اف  ُّ  .هٚوفق   افهالةِ ٓ بًَد  ,وبقجقدِ ادٚءِ  ,وبِ

ِٝ فراِجل ادِٚء َأْوَػ  ُؿ آِخَر افقؿ ّي َٔ    .واف 

ُ ف ٍَ لَ  ,أن َيْْتتِقيَ  :وِصتت ِّّ َجَ تتل إصتتٚبعِ  ,ثتتؿ ُيَستت رَّ ٍَ ََٔدْيتتِف ُم تتف  ,وَيوتتترَب افتتساَب ب َٓ َستتُح َوْج ّْ َي

ْٔفِ  ,ببٚضِْٓا ْٔف بَراَحَ  ٍَّ ـَ ف ,و ًَ ُؾ َأصٚبِ ِِّ  .[وخُيَ

ــفاًمؼصــد، و :اف تتّٔؿ   افٌِتتٜ :تًريتتػ اف تتّٔؿ*  ــف ىمقًم ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ) :مـ

   .(1)(ہ ہ ہ ہ ھ ھ

                                 
 (.167) أيي: اًمبؼرة (1)
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 .اًمتعبد هلل سمؼصد اًمصعقد اًمطوهر، واؾمتعامًمف قمغم صػي خمصقصي :ًٚ وصترظ

   .اًمتعبد هلل سمؿسح اًمقضمف واًمقديـ سمشـلء مـ اًمصعقد قمغم صػي خمصقصي :أو يؼول

غم عمــو ذيمــر اعممًمــػ اًمطفــورة، ويمــون اسكســون ىمــد ٓ جيــد اعمــوء أو ٓ يؼــدر قمــ :مْٚشتتبٜ افبتتٚب

   .ٕكف سمدل مـف :قمّؼى ذًمؽ سمذيمر اًمتقؿؿ ،اؾمتعامًمف

 :إصؾ ؾٔف مـ حٔٞ افدفٔؾ افُ ٚب وافسْٜ واإلمجٚد

ـــف  :أمتتتٚ افُ تتتٚب .1 ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ) :ومؼقًم

 .(1)(ڇ ڇ

ذِم طَموضَمـٍي  ^ اهللِسَمَعَثـِل َرؾُمقُل  :ىمول مـفو طمديٌ قمامر  ،وملطموديٌ يمثػمة :وأمٚ افسْٜ .1

ًُ وَمَؾؿْ  يُ  ،ءَ اًْمـاَم َأضِمد  وَمَلضْمـَْب اسم  ُغ اًمد  ِعقِد يَماَم مَتَر  ًُ ذِم اًمص  هْم تَا » :وَمَؼـوَل  ^وَمَذيَمْرُت َذًمِـَؽ ًمِؾـ بِـلِّ  ،وَمَتَؿر  َّٕ إِ

َذا َُ َٔؽ َأْن َتْهََْع َه ٍِ ُْ َٚن َي ـَ  ,ـَ َر  ْٓ ٚ, ُثؿَّ َمَسَح هِبَِا َط َٓ َو ٍَ َٕ َْرِض, ُثؿَّ  ْٕ ًٜ َظَذ ا ِف ضترَب ٍِّ َُ تِف َؾوترَب بِ ٍِّ

فُ  َٓ ِف, ُثؿَّ َمَسَح هِبَِا َوْج ٍِّ َُ َر ِصَافِِف بِ ْٓ  .(2)شبِِنَافِِف أو َط

 .(3)طمؽوه همػم واطمد مـ أهؾ اًمعؾؿ ،ومؿـعؼد قمغم مشـروقمقتف ذم اجلؿؾي :أمٚ اإلمجٚدو .3

 :ظنترة مسٖفٜ بًد ذفؽ ٕنترد   اف ًِٔؼ ظذ ـالم ادهْػ, وؿد ذـر   افبٚب ثانِ 

 (.َدُل َضٓٚرةِ ادٚءِ بَ  :وهق) :ؿقفف

قمــد اًمعجـز  ،مـ صـالة أو ـمـقاف وكحقمهـو ،اًمتقؿؿ سمدٌل قمـ اعموء ًمؽؾ مو جيقزه اًمتطفر سموعموء

   .قمـ اؾمتعامل اعموء

 .مو ؾمبؼ ذيمره مـ أدًمي اًمتقؿؿ، وأكف يتطفر سمف قمـد شمعذر اعموء :وافدفٔؾ

                                 
 (.6) أيي: اعمو دة (1)

 (.368) «مسؾؿ»و(، 317) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.11 صــ) طمزم ٓسمـ «اس وع مراشمى»و(، 36 صـ) اعمـذر ٓسمـ «اس وع»: اكظر (3)
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ٍٜ ) :ؿقفف ُٝ ؾريو ٌٜ  ,إذا َدَخَؾ وؿ ْٝ ٕٚؾِ  (.أو ُأبَِٔح

ًُ ٓ يتقؿؿ  اًمػريضي، إن يمـون أراد أن يتـقؿؿ ًمقصـؾقفو، أو إذا أسمقحـً اًمـوومؾـي  إٓ إذا دظمؾ وىم

 .-سملن زال وىمً اًمـفل-إن يمون يريد أن يتقؿؿ ًمقصؾقفو 

 ،قـد رمـحومـال يتـقؿؿ إٓ إذا ـمؾعـً اًمشـؿس وارشمػعـً ىمِ  ،أراد اًمتقؿؿ ًمســي اًمضـحك :ؾّثالً 

   .وظمرج وىمً اًمـفل

ٓ يصح اؾمتعامًمف إٓ إذا شمعذر اعموء، وهذا اًمتعذر ٓ يتحؼـؼ و ،أن اًمتقؿؿ سمدل قمـ اعموء :وافًِٜ

  .إذ إكف ىمبؾ ذًمؽ ىمد يؼدر قمؾقف :إٓ إذا دظمؾ اًمقىمً

 .(1)وموؿمؽمط ومقفو دظمقل اًمقىمً يمطفورة اعمستحووي ،وٕكف ـمفورة وـرورة

ِْف ـثر ,وَظِدَم ادٚءَ ) :ؿقفف َّ ِجُزه ,اً أو زاَد ظذ َث ًْ ـٍ ُي َّ  (.أو بَث

 :ٔحٜ فِ ّٔؿ أمرانإظذار ادب

چ چ ) :ًمؼقًمــف  :يمــام ؾمـــقليت طمؽــامً  وإمــوإمــو طمؼقؼــي  :قمــدم وضمــقد اعمــوء :إول

   .، إذا تؼؼ أكف قمودمأو حمبقسٍ  ٍؼ طؾَ أو ؾمػر، أو مُ  ، وٓ ومرق ذم اًمعودم سملم يمقكف ذم طمضـرٍ (2)(چ

قؿؿ هــو ٕن اًمتـ :ويمذا ٓ ومرق ذم اًمسػر إذا قمدم اعموء سمـلم يمقكـف ؾمـػر ـموقمـي أو ؾمـػر معصــقي

   .وملسمقح ذم ؾمػر اعمعصـقي ،قمزيؿي ومال جيقز شمريمف، سمخالف اًمرظمصي، وٕكف طمؽٌؿ ٓ خيتص سموًمسػر

 :أصٚر ْلٚ ادٗفػ ,وظدم ادٚء فف صقر

   .وً أٓ جيده ذم رطمؾف وومقام طمقًمف قمروم :أٓ جيد اعموء، وووسمطف -1

   .ومقجى أن يؼصده ،وً قمروم وً أمو إن يمون ىمريب

                                 
 أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي واًمروايي ذهى،اعم وهق، ًمؾحدث راومعوً  وًمقس ًمؾعبودة مبقح اًمتقؿؿ أن قمغم مبـل اًمؼقل هذا (1)

 :هذا وظذ واًمعثقؿلم،، سموز واسمـ، واًمسعدي، واًمصـعوين، اًمؼقؿ واسمـ، شمقؿقي اسمـ: واظمتورهو، يموعموء ًمؾحدث راومع

 .اؾمتعامًمف قمغم يؼدر أو، اعموء جيد طمتك اعموء سمؿـزًمي ٕكف: اًمصالة ىمبؾ اًمتقؿؿ يصح

 (.6) أيي: اعمو دة (1)
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 .اً ، سمحقٌ يزيد قمغم صمؿـف يمثػموً ف هموًمقأن جيده ًمؽـ يؽقن صمؿـ -1

 .وً ؿمـرقم وً معدوم وً أن اًمزيودة قمغم صمؿـ اعمثؾ دمعؾ اعمقضمقد طمس :وافًِٜ

ٓ  ، ًمؽـ هق ٓ يستطقع ؿمـراءه عموكع مـ اعمقاكع، ومفـق قمـودم ًمؾـامء طمؽـامً وً أن ٓ يؽقن هموًمق -3

 .طمؼقؼي

بِف) :ؿقفف َِ ف أو ُحْرَم ِتف أو مٚفِتفضترَر َبَدِٕف أو رؾ ,أو خَٚف بٚش ًافِف أو َض َِ َىتٍش أو َمتَرٍض  ,ٔ ًَ بِ

ؿُ  ,أو َهالٍك وٕحِقه ّي َٔ  (.ُصترَد اف َّ

ـِ اًْمَعـوِص  ،ٕدًمـي يمثـػمة :ومقجقز طمقـفـو اًمتـقؿؿ :ظمقف اًمضـرر :اًمثوين مـفـو طمـديٌ قَمْؿـِرو سْمـ

اَلِشتتؾِ » :ىمــول   َبتتِٚرَدةٍ   ؽتتْزَوةِ َذاِت افسَّ
ٍٜ تت َِ ْٔ ُٝ ِ  َف تت ّْ َِ ُٝ  ,احَ  َْ ٍَ َْٖصتت ُٝ َأْن َأْهِِتتَؽ  َؾ ِْ إِِن اْؽَ َستت

تتْبَح  َْٖصتتَحٚيِب افهي ُٝ بِ ْٔ َِّ , ُثتتؿَّ َصتت ُٝ تت ّْ َّّ َٔ ُروا َذفِتتَؽ فَِِّْبِتتلِّ  ,َؾَ  ـَ تتَٚل  ,^َؾتتَذ ََ تتُرو :َؾ ّْ َٝ  ,َيتتٚ َظ ْٔ َِّ َصتت

 ٌٛ َٝ ُجُْتت تت ْٕ َْٖصتتَحٚبَِؽ َوَأ ُٝ  .بِ تت ِْ ْؽ َِستتِٚل, َوُؿ ِٓ ـَ ا ِْتتل ِمتت ًَ ُتتتُف بِٚفَّتتِذي َمَْ ْخَزْ
َٖ ُٝ إِنِّ  :َؾ ًْ

ِّ تتقُل  اهللََشتت َُ  :َي

ْؾ صتٔئ ^ اهللَِؾَوِحَؽ َرُشقُل ، (1)(ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ) َُ    .(2)شًٚ َومَلْ َي

ـِ َيـوِهٍ  ِر سْمــ َثِْتل َرُشتتقُل » :وطمـديٌ قَمـام  ًَ تتْؿ َأِجتِد  ^ اهللِب َِ ُٝ َؾ َْٖجَْْبت  َؾ
ٍٜ  ,ءَ اْفتتتَا ِ  َحَٚجت

ُ  افدَّ  َا ََتَرَّ ـَ ِٔد 
ًِ
ُٝ ِ  افهَّ ْؽ رَّ َّ ُٝ افَّْبِلَّ َؾَ  ْٔ , ُثؿَّ َأَت ُٜ ْرُت َذفِتَؽ َفتفُ  ^ابَّ ـَ تَٚل  .َؾتَذ ََ ٔتَؽ  :َؾ ٍِ ُْ تَٚن َي ـَ تَا  َّٕ إِ

ًٜ َواِحتَدةً  ََٔدْيتِف إَْرَض ضتترَب تَذا, ُثتؿَّ ضتترَب بِ َُ ََٔدْيَؽ َه قَل بِ َُ تغِ  ,َأْن َت ِّ َٔ تَاَل َظتَذ اْف  ,ُثتؿَّ َمَستَح افنِّ

ْٔفِ  ٍَّ ـَ فُ  ,َوَطِٚهَر  َٓ    .(3)شَوَوْج

 :أصٚر ْلٚ ادٗفػ ,وخقف افوترر فف صقرٌ 

 .أو سمف ضمرح وكحقه وً أن خيوف أن يتضـرر سمدكف إذا اؾمتعؿؾ اعموء، سملن يؽقن مريض (1

   .وممريؼ إَ طَ ًمؾؿرض سمِ  جيقزَ  نْ ومألَ  :أكف إذا ضموز ًمشدة اًمؼمد :وافًِٜ

                                 
 (.19) ييأ: اًمـسوء (1)

 «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 8/197) «اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 331) «داود أسمق»و(، 19/316) «أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/181) «اسرواء» ذم إًمبوين وصححف(، 1/315)

 (.368) «مسؾؿ»و(، 317) «اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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 .أن خيوف مـ اًمؼمد إذا اهمتسؾ أو شمقول (1

   .تؼدمطمديٌ قمؿرو سمـ اًمعوص اعم :وافدفٔؾ

أو يلشمقف ؾمبع وكحـق ذًمـؽ، أو  ،أن خيوف إذا ذهى ًمطؾبف أن يتضـرر هق أصمـوء اًمطؾى سمبدكف (3

أو ومـقات مـػعـي، أو يمـون  ،أو خيشـك قمغم موًمف مـ اًمســرىمي إذا ذهـى ًمطؾبـف ،يتضـرر رومؼتف أو أهؾف

 .اعموء سمؿجؿع اًمػسوق ومخوومً اعمرأة قمغم كػسفو مـفؿ

ُْ ) :ؿقفف ـْ َوَجَد مًٚء َي ِرهوَم ْٓ ل بًَض ُض َؿ بًَد اش ًافِف ,ٍِ َّّ َٔ  (.َت

ومنكــف يغســؾ مــو  ،إذا وضمــد اسكســون مــوًء ًمؽـــف ٓ يؽػــل جلؿقــع اًمطفــورة، سمــؾ يؽػــل ًمبعضــفو

   .اؾمتطوع، صمؿ يتقؿؿ ًمؾبوىمل مـ إقمضوء

مـو ىمـدر قمؾقـف، صمـؿ   همسـُؾ أكف ىمدر قمغم سمعض اًمقاضمى وسمعـض اًمطفـورة سموعمـوء، ومتعـلّم  :وافًِٜ

َوإَِذا » :^هذا مـ اعمقاوع اًمتل جيتؿع ومقفو اًمقوـقء واًمتـقؿؿ، وىمـد ىمـول اًمـبـل يتقؿؿ سمعد ذًمؽ، و

َْٖمرٍ  ْؿ بِ ُُ ُ ؿْ  ,َأَمْرُت ًْ ُْٖتقا ِمُْْف َمٚ اْشَ َى  .(1)شَؾ

َؿ فف وَؽَسَؾ افبٚؿِلَ  ,وَمـ ُجِرَح ) :ؿقفف َّّ َٔ  (.َت

شمريمـف، واًمتـقؿؿ رح اًمـذي إذا يمون سموسكسون ضمرٌح، ومنكف يتقول ًمألقمضوء اًمسؾقؿي ويتقؿؿ ًمؾُجـ

 .يؽقن سمعد اًمػراغ مـ اًمقوقء

ؿَ » :طمديٌ صوطمى اًمشجي، وومقف :وافدفٔؾ َّّ َٔ ِٔف َأْن َيَ ت
ٍِ ُْ َٚن َي ـَ َا  َّٕ َٛ َظتَذ  ,إِ ِهت ًْ ًْهتتر َأْو َي َوَي

 ًٜ ٚ ,ُجْرِحِف ِخْرَؿ َٓ ْٔ َِ َسَح َظ ّْ ِسَؾ َشٚنَِر َجَسِدهِ  ,ُثؿَّ َي ٌْ قء ، وهـذا ذم اًمُغسـؾ، ومقؼـوس قمؾقـف اًمقوـ(2)شَوَي

 .مـ احلدث إصغر

                                 
 . هريرة أيب طمديٌ مـ( 1337) «مسؾؿ»و(، 7188) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

( 1361) «اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وطمسـف(، 1/317) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 336) «داود أسمق» أظمرضمف (1)

اَم »: ىمقًمف دون ؿَ  َأنْ  َيْؽِػقفِ  يَمونَ  إِك   «ضَمَسِدهِ  ؾَمو ِرَ  َوَيْغِسَؾ  قَمَؾْقَفو َيْؿَسَح  صُمؿ  ، ظِمْرىَميً  ضُمْرطِمفِ  قَمغَم  َيْعِصَى  َأوْ  َوَيْعصـر َيَتَقؿ 

 .وعقػي ومفل



  

 
 كتةةةةةةةةةةةةةةةاب ال َةةةةةةةةةةةةةةةار  

 
118 

ٍٜ ) :ؿقفف ُٛ ادِٚء   َرْحِِف وُؿْربِف وبِِدٓف َِ ُٛ َض  (.وََيِ

، وً جيى قمغم اسكسون إذا طمضـرت اًمصالة أن يطؾى اعموء ذم رطمؾـف وومـقام يؼورسمـف، وطمقًمـف قمرومـ

 .ويطؾى مـ يدًمف قمغم اعموء إن وضمد

ل جيـد إٓ  :دان، وٓ يؼـولأسموح اًمتـقؿؿ سمشــرط قمـدم اًمقضمـ أن اهلل  :وافًِٜ   اصساط ضِبف

 .عمـ ـمؾى

 .يموًمصـقوم ذم اًمظِّفور ،وٕكف سمدٌل ومؾؿ جيز اًمعدول إًمقف ىمبؾ اًمطؾى ًمؾؿبدل

وهـذا إذا  ،(1)(ڃ ڃ ڃ چ چ چ) :ًمؼقًمـف  :ومنن ل جيده ضمـوز ًمـف اًمتـقؿؿ

 .اعموء قمدمُ  هُ رُ ذْ يمون قمُ 

ؿَ ) :ؿقفف َّّ َٔ َٕستل ُؿْدَرَتف ظِٔف وَت  (.أظٚدَ  ,ؾْ٘ن 

   .قمـده موء ومـسـقف وشمقؿؿ وصغم، صمؿ شمذيمر اعموء، ومنكف يعقد اًمصالة ًمق أن رضمالً 

 .وذًمؽ ٕن اًمقوقء سموعموء ؿمـرط ومال يسؼط سموًمـسـقون

   .أن سموب إوامر ٓ يعذر ومقف سموجلفؾ واًمـسـقون مو دام أكف يؿؽـف اًمتدارك :وافَٚظدة

ف أحداث) :ؿقفف ِّ ّي َٔ َقى بَ  َٕ  (.ًٚ وإن 

 :ٓٚ اف ّٔؿيهح ؾٔ اً ذـر ادهْػ صقر

ومتـقؿؿ  ،يمبـقل وكـقم وأيمـؾ حلـؿ ضمـزور وطمـدث أيمـؼم ،قمؾقف أطمداٌث متعددة ًمق أن رضمالً  .1

   .ومنهنو شمرشمػع يمؾفو سموًمـقي :وكقى اجلؿقع

ُِٓٚ) :ؿقفف ًٜ ظذ َبَدِٕف َتوتره إزافُ ٓٚ أو َظِدَم مٚ ُيِزي  (.أو ٕجٚش

تـف، أو قمـِدَم اعمـوء اًمـذي وٓ يؼدر قمـغم همسـؾف ويضــره إزاًم ،ًمق يمون قمغم سمدكف كجوؾمي يمبقل .1

 .ومنكف يتقؿؿ ،يزيؾف سمف

                                 
 (.6) أيي: اعمو دة (1)
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 :وافدفٔؾ

قُر ادُْسِِؿِ » :قمؿقم طمديٌ -1 ُٓ َٛ َض ِّٔ َٔد افىَّ
ًِ
   .(1)شَوإِْن مَلْ ََيِِد ادََٚء َظْؼَ ِشِْغَ  ,إِنَّ افهَّ

 ،ومجوز ألو اًمتقؿؿ قمـد قمدم اعموء أو اًمضــرر سموؾمـتعامًمف ،وٕهنو ـمفورة ذم اًمبدن شمراد ًمؾصالة -1

 .(2)يموحلدث

 (.اً أو خَٚف برد) :ؿقفف

إذا ظموف أن يتضـرر سمـوًمؼمد إذا اهمتسـؾ، ول يـتؿؽـ مــ اًمتطفـر قمـغم وضمـف يـلمـ اًمضــرر  .3

 .عمو شمؼدم مـ ىمصي قمؿرو سمـ اًمعوص :ومنكف يتقؿؿ ًمف ،معف

ؿَ ) :ؿقفف َّّ َٔ ًِْد  ,أو َظِدَم ادَٚء وافساَب  ,أو ُحبَِس   ِمهتر ؾَ   (.َصذَّ ومل ُي

ٕكـف قمـودم ًمؾـامء، ويمـذا ًمـق  :ومقجقز ًمف اًمتـقؿؿ ،طُمبِس ذم سمؾد وطُمبس قمـف اعموء ن رضمالً ًمق أ .1

 :عقـد، وٓ يـمظمر قمــ اًمقىمـًطُمبَِس ذم مؽوٍن ٓ موء ومقف وٓ شمراب، ومنكف يصـكم سمحسـى طموًمـف وٓ يُ 

   .(3)(ہ ہ ہ ھ) :ًمؼقًمف 

ُؿ بُساٍب َضٓقٍر فف ُؽبٌٚر مل يٌره ضٚه) :ؿقفف ّي َٔ ُٛ اف َّ  (.ٌر ؽرهوََيِ

   :ىمرر اعمصـػ أكف يشؽمط ذم اًمؽماب اًمذي يتقؿؿ سمف ؿمـروط

 .وكحقه صِّ واجلُ  مـ اًمرمؾِ  مو قمداهُ  ومقخرُج  :وً يمقكف شمراسم -1

تتقر» :طمــديٌ :ًٚ وافتتدفٔؾ ظتتذ اصتتساط ـقٕتتف ترابتت ُٓ تتٚ َفَْتتٚ َض َٓ ْٝ ُتْرَبُ  تت َِ
ًِ ومخصــص  (4)ش...اً َوُج

                                 
 َأيِب  طمديٌ مـ( 311) «اًمـسو ل»و(، 111) «اًمؽممذي»و(، 331) «داود أسمق»و(، 35/198) «أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1667) «اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وصححف، َذرو 

، قمؼقؾ واسمـ، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره، ياًمثالصم إ ؿي ىمقل وهق، مطؾؼوً  ًمؾـجوؾمي يتقؿؿ ٓ أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واًمعثقؿلم، إسمراهقؿ سمـ وحمؿد، واًمسعدي. احلـوسمؾي مـ، طمومد واسمـ

 (.16) أيي: اًمتغوسمـ (3)

 . طمذيػي طمديٌ مـ( 511) «مسؾؿ»و(، 335) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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 .(1)اًمؽماب سموًمذيمر

   .اب شمقؿؿ سمف، ًمزوال ـمفقريتف سموؾمتعامًمفومال يتقؿؿ سمؽم :اً يمقكف ـمفقر-1

   .-يمام أن اعموء صمالصمي أىمسوم-وموًمؽماب صمالصمي أىمسوم، ـمفقر وـموهر وكجس 

 .(2)وقمؾقف ومؾق شمقؿؿ وسمؼل ذم يده شمراب، ومفق شمراب ـموهر ٓ جيقز اًمتقؿؿ سمف

 ،ومؾق أصوسمتف اًمـور يموخلزف واًمبؾؽ واًمطقب إمحر واسؾمؿـً وكحـقه :يمقكف همػم حمؽمق -3

 .ٕن اًمطبخ أظمرضمف مـ أن يؼع قمؾقف اؾمؿ اًمؽماب :يتقؿؿ سمف ومال

 .(3)ًمؽل يتؿؽـ مـ اعمسح سموًمغبور قمغم وضمفف ويديف :أن يؽقن ًمف همبور -1

ْٔفِ  :وُؾروُضف) :ؿقفف قَظ ـُ ف وَيديِف إػ  ِٓ  (.َمْسُح َوْج

 :سمعد ذًمؽ أؿمور اعمصـػ إمم ومروض اًمتقؿؿ، وهل مخسي

، واعمتؼـرر أكـف ٓسمـد (4)(چ ڇ) :ًمؼقًمـف  :مسح اًمقضمـف :افٍرض إول

ٕهنــو داظمؾــي ذم  :مـــ اؾمــتقعوب  قــع اًمقضمــف، ويمــذا اًمقــديـ، ومقؿســح  قــع اًمقضمــف، ويمــذا اًمؾحقــي

   .وً يمون أو يمثقػ وً اًمقضمف، ويؽػل مسح فموهر اًمشعر ظمػقػ

سمـؾ يؽـره  ،إٓ أهنؿ اؾمتثـقا اعمضؿضي وآؾمتـشوق مـ اًمتقؿؿ، ومال يدظمؾ اًمـؽماب ومؿـف وأكػـف

   .ذًمؽ

تغِ » :يمؼقًمـف ،اًمعؿقمـوت :ف ًّٔؿ فِّسحودفٔؾ ا ِّ َٔ تَاَل َظتَذ اْف ْٔتفِ  ,ُثتؿَّ َمَستَح افنِّ ٍَّ ـَ  ,َوَطتِٚهَر 

                                 
 رماًل، أو شمراسموً  يمون ؾمقاء فو،ضمـس مـ إرض وضمف قمغم شمصوقمد مو سمؽؾ اًمتقؿؿ يصح أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 سمـ وحمؿد، واًمشقيموين، واًمعثقؿلم، واًمسعدي، اًمؼقؿ واسمـ، شمقؿقي اسمـ واظمتوره وموًمؽ،، طمـقػي أسمق سمف وىمول

 .إسمراهقؿ

 كجس، وإمو ـمفقر إمو اًمؽماب ٕن: واعمستعؿؾ اعمتسوىمط سموًمؽماب اًمتقؿؿ يصح أكف: احلـوسمؾي قمـد اًمثوين اًمقضمف (1)

 .ًمغػمه مطفر همػم كػسف ذم وهرـم شمراب هـوك وًمقس

 .أيي ًمعؿقم: إرض ضمـس مـ يمون ومقام اًمغبور يشؽمط ٓ أكف: اًمثوين اًمؼقل (3)

 (.6) أيي: اعمو دة (1)
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فُ  َٓ  .ومقشؿؾ يمؾ اًمقضمف واًمقديـ .(1)شَوَوْج

، وموًمبوء ًمإلًمصوق، وًمقسـً ًمؾتبعـقض، وطمقـفـو (چ ڇ) :وأمو ىمقًمف شمعومم

   .جيى اًمتعؿقؿ يمام وضمى ذم اًمغسؾ

 .(2)(ڇ) :ًمؼقًمف  : اًمرؾمغلم، ومهو اًمؽػوناًمقديـ إمم مسُح  :افٍرض افثٚن

سمؿطؾؼ اًمقديـ ومنكف يراد سمف اًمؽػون، وٓ يـدظمؾ ومقـف اًمـذراع، يمؼطـع اًمسـورق  احلؽؿُ  َؼ ؾِّ وإذا قمُ 

   .ومس اًمػرج

 ^ اهللِسمَعَثـِـل َرؾُمـقُل » :طمـديٌ قمـامر سمــ يوؾمــر  :وممو يدل قمغم أن اعمسح إمم اًمرؾمـغلم

ًٜ » :وومقف ِف ضترَب ٍِّ َُ َٚؾوترَب بِ َٓ َو ٍَ َٕ َْرِض, ُثؿَّ  ْٕ تَر ِصتَافِِف  ,َظَذ ا ْٓ ِف بِِنتَافِِف أو َط ٍِّ ـَ َر  ْٓ ُثؿَّ َمَسَح هِبَِا َط

فُ  َٓ ِف, ُثؿَّ َمَسَح هِبَِا َوْج ٍِّ َُ ْغِ  ^َأنَّ افَّْبِلَّ » :، وذم ًمػظٍ (3)شبِ ٍَّ َُ َقْجِف َواف ِْ ِؿ فِ ّي َٔ  .(4)شَأَمَرُه بِٚف َّ

ُٛ ) :ؿقفف ُّ او ,وـذا افستٔ رَ ْفت ٌَ    (.قآُة   َحَدٍث َأْص

چ ڇ ) :ًمؼقًمـف  :اًمؽمشمقى، سملن يبدأ سموًمقضمف صمؿ سموًمقديـ :افٍرض افثٚفٞ

   .ومبدأ سموًمقضمف ىمبؾ اًمقديـ ،(5)(ڇ ڇ

 .قمام ىمبؾف اعمقآة، سملن ٓ يمظمر مسح قمضقٍ  :افٍرض افرابع

  .ومؼطمهو ومرض ذم اًمتقؿؿ إذا يمون قمـ طمدٍث أصغر  -اًمؽمشمقى واعمقآة يأ-وهذان 

أن اًمتـقؿؿ سمـدل قمــ ـمفـورة  :  اصساط افستٔٛ وادقآة   اف تّٔؿ فِحتدث إصتٌر وافًِٜ

   . يموكو واضمبلم ذم اًمقوقء وضمبو ذم اًمتقؿؿ ذم احلدث إصغراعموء، واًمبدل ًمف طمؽؿ اعمبدل، ومؾاّم 

                                 
رِ  طمديٌ مـ، ًمف واًمؾػظ (368) «مسؾؿ»و(، 317) «اًمبخوري» أظمرضمف (1) ـِ  قَمام   . َيوِهٍ  سْم

 (.6) أيي: اعمو دة (1)

 (.368) «مسؾؿ»و(، 317) «اًمبخوري» أظمرضمف (3)

(، 1/191) «اًمؽؼمى» ذم واًمـسو ل(، 111) «اًمؽممذي»و(، 317) «داود أسمق»و(، 39/151) «أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/185) «اسرواء» ذم إًمبوين وصححف

 (.6) أيي: اعمو دة (5)
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ؽمط ٕكـف ٓ يشـ :ًمغسـؾ ومـال يشـؽمط ًمـف اعمـقآة واًمؽمشمقـىاًمذي يؽقن سمـدًٓ قمــ اأمو اًمتقؿؿ 

   .ومال شمشؽمط ذم اًمػرع، وهق اًمتقؿؿ ،اًمؽمشمقى وٓ اعمقآة ذم اًمغسؾ، وهق إصؾ

ُؿ فف مـ َحَدٍث أو ؽِره) :ؿقفف َّّ َٔ َٚ َيَ 
ِ ُٜ د َّٔ ُط افْ ََٕقى أحَدهٚ ,وُتْنَسَ ِزْنُف ظـ أَخرِ  ,ؾ٘ن   (.مل َُيْ

  .اًمـقي، عمو يتقؿؿ ًمف :افٍرض اخلٚمس

ـِ  :وافدفٔؾ َِّٔٚت » :مرومققموً  ط وِب ًْمـخَ اطمديٌ قُمَؿَر سْم َْظَاُل بِٚفِّْ ْٕ َا ا َّٕ ؾِّ اْمِرٍئ َمتٚ  ,إ ُُ َا فِ َّٕ َوإِ

َقى َٕ...»(1). 

ومقشؽمط أن يـقي مو يتقؿؿ ًمف مـ طمدث أصغر أو أيمؼم، ومنن كقى أطمدمهو ل جيز ف قمـ أظمـر، 

   .ضموز وً وإن كقامهو  قع

الً ) :ؿقفف ٍْ َٕ َقى  َٕ َؼ  وإن  َِ  (.وٕقاؾَِؾ  ًٚ وإن ٕقاه َصذَّ ـؾَّ َوْؿ ِف ُؾروض ,ًٚ ؾِّ بف َؾْرضمل ُيَه  ,أو َأْض

احلـوسمؾي يرشمبقن اًمعبودات اًمتل يتقؿؿ ألو، وملقمالهو ومرض اًمعلم، صمؿ اًمـذر، صمـؿ ومـرض اًمؽػويـي، 

صمؿ صالة اًمـوومؾي، صمؿ ـمقاف اًمـػؾ، صمؿ مس اعمصحػ، صمؿ ىمراءة اًمؼرآن، صمؿ اًمؾبـٌ ذم اعمسـجد، ومـنن 

 .و دوكف، ٓ مو ومقىمفضموز ًمف وم اً كقى أمر

ًمق شمقؿؿ وكقى صالة كػؾ ضمـوز ًمـف ذًمـؽ، وجيـقز ًمـف مـس اعمصـحػ، واًمؾبـٌ ذم  :مثٚل ذفؽ

 .اعمسجد وكحقه، وٓ جيقز ًمف اًمػرض وكحقه، وإن كقى سمتقؿؿف اًمػرض ضموز ًمف يمؾ مو تتف

 ؟أٓ يٍُل اف ّٔؿ جلّٔع هذه إشبٚب وإمقر :ؾ٘ن ؿٔؾ

وًمؽماب ًمقسً راومعي ًمؾحدث، وإكام مبقحي، وطمقـفو ومتبقح مـو هذا مبـل قمغم أن اًمطفورة سم :ىمؾـو

 .(2)كقيتف ومو دوكف

                                 
 (.1997) «مسؾؿ»و(، 1) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 اًمؼقل ذيمر وؾمبؼ، ًمؾؿتقوئ جيقز مو يمؾ ًمف ضموز شمقؿؿ إذا سمؾ، هبذا قمؼمة ومال يموعموء راومع اًمتقؿؿ سملن اًمؼقل قمغم (1)

 .ومؼط مبقح ٓ ًمؾحدث راومع اًمتقؿؿ أن: -اًمراضمح وهق- اعمسلًمي ذم اًمثوين
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   :وهل ,وؿد ذـر ادٗفػ ثالث صقر فِْٜٔ

 .ومال يصكم سمف اًمػرض :أن يـقي سموًمتقؿؿ صالة كػؾ .1

، وً ومـال يصـكم اًمػـرض أيضـ :وً وٓ ومروـ أن يـقي اؾمتبوطمف اًمصالة، ويطؾؼ ومـال حيـدد كػـالً  .1

   .ػؾوإكام يبقح ًمف ًمـ

   .ومقصكم سمف اًمػرض واًمـػؾ :أن يـقي اًمػرض .3

ِٝ ) :ؿقفف ُؿ بخروِج افَقْؿ ّي َٔ  (.وَيْبُىُؾ اف 

   :وهل ,أصٚر ادهْػ إػ مبىالت اف ّٔؿ

 .ومنذا ظمرج وىمً اًمصالة اًمتل شمقؿؿً ألو سمطؾ :ظمروج اًمقىمً .1

ومفـق ٕضمـؾ  ًمؾحـدث، وإكـام هـق مبـقح عمـو يشـؽمط ًمـف اًمطفـورة، وً أن اًمتقؿؿ ًمقس راومع :وافًِٜ

 .(1)اًمضـرورة، ومتؼدر سمؼدرهو، ويـتفل سمخروج اًمقىمً

بىالِت افُقضقءِ ) :ؿقفف ُّ  (.وبِ

   .ويموًمبقل واًمـقم وكحقمه :مبطالت اًمقوقء .1

أكف سمدل قمـ اًمقوقء، وكقاىمض اًمقوقء شمبطؾ اعمبدل وهق اًمقوقء، واًمبدل ًمف طمؽـؿ  :وافًِٜ

 .اعمبدل

 (.بًَدهٚ وفق   افهالةِ ٓ ,وبقجقدِ ادٚءِ ) :ؿقفف

ٕكـف  :ومقبطـؾ اًمتـقؿؿ وشمبطـؾ اًمصـالة :إذا وضمده ىمبؾ اًمصالة أو أصمـوء اًمصـالة :وضمقد اعموء .3

  .وضمد اعموء ومزال اًمعذر اًمذي أسموح ًمف اًمتقؿؿ

تَتفُ اْفتَا َؾَِ٘ذا َوَجَد » : رو  ذَ يِب طمديٌ أَ  :ويدل فذفؽ ُف َبَؼَ سَّ
ِّ
ُٔ ِْ وهـق أن ىمـد وضمـد  ،(2)شَء َؾ

                                 
 . اًمقىمً سمخروج يبطؾ وٓ هبذا، قمؼمة ٓ يموعموء راومع اًمتقؿؿ سملن اًمؼقل قمغم (1)

 َأيِب  طمديٌ مـ( 311) «اًمـسو ل»و(، 111) «ًمؽممذيا»و(، 331) «داود أسمق»و(، 35/198) «أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1667) «اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وصححف، َذرو 
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 .ؿسف سمشـرشمفاعموء ومؾزمف أن ي

ِٝ فراِجل ادِٚء َأْوَػ ) :ؿقفف ُؿ آِخَر افقؿ ّي َٔ  (.واف 

أن اسكسون إذا ل جيـد اعمـوء ويمـون يرضمـق أن جيـده، ومـنن إومضـؾ ذم طمؼـف أن ٓ يتـقؿؿ إٓ  :أي

 .آظمر اًمقىمً

 :وهذه ادسٖفٜ ْلٚ حٚٓت

  .ًوموٕومضؾ أن يصكم أول اًمقىم :أن يعؾؿ أو يغؾى قمغم فمـف أن ٓ جيد اعموء -1

وموٕومضـؾ اًمؽميـٌ مـو ل يؽمشمـى قمـغم ذًمـؽ شمـرك  :أن يعؾؿ أو يغؾى قمغم فمـف أكف جيـد اعمـوء -1

   .يمؽمك اجلامقمي ومال يمظمر ،واضمى

 :وموٕومضـؾ أن يصـكم أول اًمقىمـً :ومقحتؿؾ أن جيد وحيتؿؾ أٓ جيـد ،أن يتسووى إمران -3

 .ًمعؿقم ومضـقؾي اًمصالة ذم أول اًمقىمً

ُ ف) :ؿقفف ٍَ لَ  ,أن َيِْْقيَ  :وِص ِّّ َجَ ل إصٚبعِ  ,ثؿ ُيَس رَّ ٍَ ََٔدْيِف ُم  (.وَيوترَب افساَب ب

 :أصٚر هْٚ إػ صٍٜ اف ّٔؿ, وهل تُقن بٖمقر

   .أن يـقي مو يتقؿؿ ًمف، وشمؼدم سمقون اًمـقي .1

 .واًمتسؿقي ذم اًمقوقء واضمبي ،وذًمؽ ٕكف سمدل قمـ اًمقوقء :وً صمؿ يسؿل وضمقسم .1

 .وسمعأن يضـرب إرض سمقديف مػرضمتل إص .3

ف ببٚضِْٓا) :ؿقفف َٓ َسُح َوْج ّْ ْٔفِ  ,َي ْٔف بَراَحَ  ٍَّ ـَ  (.و

اًمقؿـلم قمـغم اًمشـامل، واًمشـامل قمـغم  :يؿسح وضمفف سمبوـمـ يمػقف، صمؿ يؿسـح يمػقـف سمراطمتقـف -1

   .اًمقؿلم

ف) :ؿقفف ًَ ُؾ َأصٚبِ ِِّ  (.وخُيَ

 .خيؾؾ أصوسمعف قمـد اًمتقؿؿ -5
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ــف شمعــومم :وافتتدفٔؾ  مــع أطموديــٌ وصــػ (1)(چ ڇ ڇ ڇ) :ىمقًم

   .(2)^اعمسح قمغم اخلػلم قمـ اًمـبل 

 .ًمقتحؼؼ مسحفام يمام يؽقن ذم اًمقوقء :ومتعلم اًمتخؾقؾ ،وأمو ُّتؾقؾ إصوسمع ومألهنام مـ اًمقد

 

 

 

 

 

                                 
 (.6) أيي: اعمو دة (1)

 (.171) «مسؾؿ»و(، 387) «اًمبخوري»: اكظر (1)
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 :ؿٚل ادٗفػ 

ٌٜ واحدةٌ ] ِِّٓٚ إذا ـٕٚٝ ظذ إرِض َؽسِ ِزُئ   َؽْسِؾ افْجٚشِٚت ـ ُٛ بًِغ افْج ,َُيْ ِٜ َتْذَه  ,ٚشت

ٍٛ وِخْزيرٍ  ِٜ ـِ ْحتُقه ,وظذ ؽِرهٚ َشْبٌع إحداهٚ بُساٍب   ٕجٚش َٕ و   ,وَُيزُئ ظتـ افتساِب ُأصتٌْٚن و

ِٜ ؽِرمهٚ شبٌع بال ُتراٍب   .ٕجٚش

سٍ  ّْ ٌس بَن ُر ُمَ َْجِّ ُٓ ٍٜ  ,وٓ َدْفتٍؽ  ,وٓ ريتٍح  ,وٓ َيْى تَرةِ  ,وٓ اشت حٚف ّْ ْٝ أو  ,ؽتَر اخَل ت َِ ِِّ ؾتْ٘ن ُخ

َس ُدهْ  رْ َتَْجَّ ُٓ َزَم بَزوافِف ,ـٌ مٚنٌع مل َيْى  ُؽِسَؾ ح ك َُيْ
ٍٜ ل َمْقِضُع ٕجٚش ٍِ  .وإن َخ

ؾ افىًَٚم بَْْوِحف ـُ ْٖ ُر بقُل ؽالٍم مل َي ُٓ  .وَيْى

ِجتتٍس متـ حٔتتقاٍن ضتتٚهرٍ   َٕ تك   ؽتتِر متٚنٍع ومىًتتقٍم ظتتـ يستتِر دٍم  ٍَ ًْ وظتـ َأَثتتِر اشتت جاٍر  ,وُي

ِِّف َح َّ  .بِ

ٌٜ ُمَ َقفٌِّد مـ ضٚهرٍ  ,قِت وٓ َيُْْجُس أدملي بٚد َس فف شٚنِ ٍْ َٕ  .ومٚ ٓ 

ف ُّ ُؾ حل ـَ ْٗ ٔيتفُ  ,وَرْوُثف ,وبقُل مٚ ُي
ِ ُٜ َؾتْرِج ادترأةِ  ,وَمِْتلي أدمتلِّ  ,وَمْ ةِ  ,وُرضقبت ترَّ

ُر اْْلِ ْٗ ومتٚ  ,وُشت

 ِٜ ََ ِْ  .ضٚهرٌ  ,دوهَنٚ   اخْلِ

ُؾ مْف  -وشبُٚد افبٓٚنِؿ وافىُر واحلاُر إهعي  ٌْ ٌٜ  ,-وافَب ِجَس َٕ]. 

 .أزًمً اًمشـلء إزاًمي إذا كّحقتف :اًمتـحقي، يؼول :اإلزافٜ

   .هق اعمستؼذر اعمستخبٌ :اؾمؿ مصدر،  عفو أكجوس، واًمـجس :وافْجٚشٜ فٌٜ

  :وافْجٚشٜ ٕقظٚن

  .ومال يؿؽـ شمطفػمهو يموًمؽؾى ،وهل مو يموكً قمقـفو كجسي :كجوؾمي قمقـقي :إوػ

   .وهل اعمرادة هـو ،ـموهر ؾو طمؽؿقي، وهل اًمطور ي قمغم حم :افثٕٜٚٔ

   .شمـحقي اًمـجوؾمي وشمطفػم مقاردهو :وادراد ب٘زافٜ افْجٚشٜ
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 :معؾقم أن اًمطفورة احلسـقي يدظمؾ ومقفو ىمسامن :مْٚشبٜ افبٚب

كوؾمـى أن  ،ومؾام ومرغ اعممًمػ مـ اًمؽالم قمـغم رومـع احلـدث .إزاًمي اخلبٌ -1 .رومع احلدث -1

 .وهق إزاًمي اخلبٌ ،ل سمطفورة اًمـجسيثـّ

 متع أهنتا متـ مقجبتٚت  ,دٚذا ؿدم افٍَٓٚء بٚب إزافٜ افْجٚشٜ ظتذ بتٚب احلتٔض وافٍْتٚس

 ؟ؾِٓا تًِؼ بىٓٚرة احلدث, وهق ؿبؾ ,افٌسؾ

ــيٌ  ــي اًمـجوؾمــي واضمب  مـــ احلــقض واًمـػــوس ظموصــيٌ  قمــغم اًمــذيمر وإكثــك، واًمطفــورةُ  ٕن إزاًم

 .تص سموٕكثكوموٓقمتـوء سمف أؿمد ممو هق خم ،سمقـفام وً سموٕكثك، ومو يمون مشؽميم

أن إصؾ ذم إؿمــقوء اًمطفـورة طمتـك كتـقؼـ  :مـ افَقاظد اف ل يَررهٚ افًِاء   هذا افبٚب •

   .اًمـجوؾمي

 :ىمقًمـف  :مْٓٚ ,وافسْٜ واإلمجٚد, وافْهقص   هذا ـثرة افُ ُٚب  وؿد دل ظذ هذا إصؾِ 

 .(1)(ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)

َْصَؾ » :ىمول ؿمـقخ اسؾمالم اسمـ شمقؿقي ْٕ َ َكَجوؾَمـُتَفوجَ اًْمـا قَْمَقـوِن طَمت ـك شَمَتَبـلم  ْٕ  ،وِمَع ـَمَفـوَرُة َ ِقـِع ا

ُف َكِجٌس وَمُفَق ـَموِهرٌ  ْ ًَمـَو َأك   .(2)«وَمُؽؾخ َمو َلْ ُيَبلمِّ

 :وهذا أوان افنترود   ـالم ادهْػ, وؾٔف أربع ظنترة مسٖفٜ

ٓتٚ إذا ـٕٚتٝ ظتذ إ) :ؿقفف ِِّ ِزُئ   َؽْستِؾ افْجٚشتِٚت ـ ُٛ بًتِغ َُيْ ٌٜ واحتدٌة َتتْذَه رِض َؽستِ

 ِٜ  (.افْجٚش

 :اظِؿ أن اد ْجس ادراد تىٓره ؿسان

إطمـقاض واًمـؼمك  :سمـوٕرض، مثـؾ مو يمون قمغم وضمف إرض، أو يمون متصالً  :افَسؿ إول

   .اًمتل هل ذم إرض، ويمذا اًمـجوؾمي شمؽقن قمغم اجلدران واًمصخر

                                 
 (.19) أيي: اًمبؼرة (1)

 (.11/511) «اًمػتووى  ؿقع»: اكظر (1)
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ة، سمشــرط أن شمـذهى سمعـلم اًمـجوؾمـي وشمزيؾفـو، أكف يؽتػك ومقفو سمغسؾي واطمد :ومطريؼي شمطفػمهو

 .وإٓ زاد، طمتك شمزول قمـفو اًمـجوؾمي ومنن زاًمً سمقاطمدةٍ 

ّٔت» :طمديٌ أكـس  :وافدفٔؾ ٍٜ ِ   ًٚ َأنَّ َأْظَرابِ َٔت ِٚح َٕ َّ َؿتَٚم إَِػ  تٚ, َؾَهتَٚح بِتِف اْفتت َٓ ْسِجِد َؾَبتَٚل ؾِٔ

َٚل َرُشقُل  ََ اَّ َؾت ,شَدُظقهُ » :^ اهللِافَُّْٚس, َؾ َِ َّٛ َظتَذ َبْقفِتفِ  ^ اهللَِرَ  َأَمتَر َرُشتقُل َؾ ُٕقٍب َؾُهت  ،(1)شبِتَذ

 .ًمؾحرج واعمشؼي وً دومع :ومويمتػك سمؿرةٍ 

 ذم همسـؾفو اًمعـدد ًمشـؼ ذًمـؽ ؼِم ُح إىمذار، ومؾـق اقمُتـوٕن إرض َمصوبخ اًمػضالت، وَمطورِ 

 .وً قمغم اًمـوس وترضمقا مـف، وذًمؽ ُمـَتٍػ ؿمـرقم

ٍٛ وِخْزيرٍ وظذ ؽِرهٚ َشْبٌع إحد) :ؿقفف ِٜ ـِ  (.اهٚ بُساٍب   ٕجٚش

اًمـجوؾمـي قمـغم اًمثقـوب، وقمـغم  :قمــ إرض، مثـؾ وهـق مـو يمـون مـػصـالً  :هذا افَستؿ افثتٚن

 :وؿد ؿّسّٓٚ احلْٚبِٜ إػ ثالثٜ أؿسٚماًمبدن، وقمغم إواين، وكحق ذًمؽ، 

لن شمغسـؾ وهل كجوؾمي وًمقغ اًمؽؾى واخلـزير ذم اسكوء، وهذه شمطفر سم :كجوؾمي مغؾظي :إوػ

ؾمـبع مـرات إطمـداهـ سمـوًمؽماب، وإَومم أن شمؽـقن اًمتـل سمـوًمؽماب هـل إُومم، صمـؿ سمـوىمل اًمغسـالت 

 .سموعموء

ُٛ » :ىمـول ^، أن اًمـبـل طمديٌ أيب هريرة  :وافدفٔؾ ت ِْ َُ ْؿ إذا َوَفتَغ اْف ـُ تِٚء َأَحتِد َٕ تقُر إِ ُٓ َض

اٍت  ,ؾِٔفِ  ُف َشْبَع َمرَّ َِ ِس ٌْ َ وٓهُ أُ  ,َأْن َي    .(2)شاِب ـ بٚفسي

  .وهذا ذم اًمؽؾى، هق إدظمول اًمؾسون ذم اسكوء :وافقفق 

 .(3)مـ اًمؽؾى وأظمبٌ وأمو اخلـزير ومقؼوس قمؾقف، سمؾ إن اخلـزير أؿمـرّ 

كجوؾمـي اًمؽؾـى واخلـزيـر همـػم  فسمـوًمقًمقغ، وإكـام يـدظمؾ ومقـ وً أن هذا احلؽؿ ًمقس ظموص :واظِؿ

                                 
 (.181) «مسؾؿ»و(، 111) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.179) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 اًمعؾامء، أيمثر ىمقل وهق، اًمـجوؾموت مـ وهمػمهو اخلـزير كجوؾمي سملم ومرق وٓ يؾحؼ، ٓ أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (3)

 .واًمعثقؿلم، واًمسعدي، إسمراهقؿ سمـ حمؿد: واظمتوره
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وٕن احلقـقان ٓ يتـبعض  :اًمقًمـقغقمـغم  وً اًمقًمقغ يمبقًمف وروصمف، وًمق ؾمؼط هذا اًمؽؾى ذم اعموء، ىمقوؾم

 .ـمفورة وكجوؾمي

ٓ مػفقم ًمف، وإكـام ظمـرج خمـرج اًمغوًمـى، ومـو ظمـرج  وأمو ذيمر اًمقًمقغ ذم احلديٌ ومنكف ؿمـرطٌ 

 .خمرج اًمغوًمى ومال مػفقم ًمف، سمدًمقؾ أكف ذيمر اًمقًمقغ وشمرك مو هق أهمؾظ، وهق اًمبقل واًمغو ط

ْحُقه) :ؿقفف َٕ  (.وَُيزُئ ظـ افساِب ُأصٌْٚن و

 .مودة شمستعؿؾ ًمؾتـظقػ :سمضؿ األؿزة ويمسـرهو :صْٚنإُ 

أكف قمـد همسؾ كجوؾمـي وًمـقغ اًمؽؾـى جيـزئ ووـع همـػم اًمـؽماب مـع اعمـوء،  :ومًْك افُالم هْٚ

   .يموًمصوسمقن وإؿُمـون وكحقمهو

أن هذه إؿمـقوء شمستعؿؾ ذم اًمتـظقػ، سمؾ إهنـو أسمؾـغ مــ اًمـؽماب ذم اسزاًمـي ومقحصـؾ  :وافًِٜ

 .(1)اعمؼصقد هبو

ِٜ ؽِرمهٚ شبٌع بال ُتراٍب ) :فؿقف  (.و  ٕجٚش

-وهل  قع اًمـجوؾموت، إذا اؾمـتثـقً كجوؾمـي وًمـقغ اًمؽؾـى  :كجوؾمي متقؾمطي :افَسؿ افثٚن

   .-اًمتل ؾمتليت إن ؿموء اهلل-واًمـجوؾمي اعمخػػي  -اًمتل هل اًمـجوؾمي اعمغؾظي

   .اًمبقل، اًمغو ط، دم احلقض، اعمقتي، وكحق ذًمؽ :مثٚل افْجٚشٜ اد قشىٜ

أن شمغســؾ ؾمــبع مــرات سمــدون شمــراب، ومتغســؾف مــرة، صمــؿ  :ذه اًمـجوؾمــوت ـمريؼــي شمطفػمهــوومفــ

شمعصـره، صمؿ شمغسؾف وهؽذا، طمتك شمغسؾف ؾمبع همسالت، وًمق زاًمً اًمـجوؾمي ىمبـؾ اًمسـبع ومالسمـد مــ 

 .إمتوم اًمسبع

ٌَسؾ إٕجِٚس شبً» :طمديٌ اسمـ قمؿر :وافدفٔؾ  .(3()2)«ًٚ ُأِمْرٕٚ بِ

                                 
 .اًمشوومعقي ىمقل وهق اًمؽماب، همػم جيزئ ٓ أكف: احلـوسمؾي قمـد اًمثوين اًمقضمف (1)

 اسكوء إٓ اًمؾفؿ ؾمبعًو، اًمـجوؾمي سمغسؾ إمر ذم صحقحوً  مرومققموً  طمديثوً  أقمؾؿ وٓ اًمؾػظ، هبذا أضمده ل: إًمبوين ىمول (1)

 (.1/187) «اًمغؾقؾ إرواء»: اكظر سموًمؽماب، إطمداهـ ؾمبعوً  همسؾف جيى ومنكف، ومقف اًمؽؾى وًمغ اًمذى

 ومنن، اًمـجوؾمي سمعلم شمذهى أن سمشـرط، واطمدة همسؾي وًمق ليؽػ سمؾ، اًمعدد جيى ٓ أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (3)
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ُر ُمَ َْجِّ ) :ؿقفف ُٓ سٍ وٓ َيْى ّْ ٍٜ  ,وٓ َدْفٍؽ  ,وٓ ريٍح  ,ٌس بَن  (.وٓ اش حٚف

 ،وموء اًمقرد واعمعتصـر مــ اًمشـجر واًمـبقذِ  اًمـجوؾمي ٓ شمزول إٓ سموعموء، ومال شمزول سمغػمه يموخلؾِّ 

 .ومو أؿمبف ذًمؽ، وٓ شمزول سموًمشؿس واًمريح

 ،(1)(ک ک ک گ گ) :، يمـــام ذم ىمقًمـــف اً أن اهلل ضمعـــؾ اعمـــوء ـمفـــقر :وافتتتدفٔؾ

ُرُصتفُ  ,َحُ يتفُ » :ذم دم احلـقض يصــقى اًمثـقب ^وًمؼقل اًمـبـل  َْ ُثتؿَّ َت
َوُتَهتعِّ  ,َوَتَْْوتُحفُ  ,ءِ ْٚفتتَا بِ  (2)

 .(3)شؾِٔفِ 

ــ :وظِٔتتف ــقب أو أرض أو ومِ ــدكو ؿمـــلء متـــجس مـــ صم ــق يمــون قمـ ــّرض  راشٍ ومؾ أو كحــقه وقُم

 .وؾمتحوًمً اًمـجوؾمي، وذهى أصمرهو، ومنكف ٓ يؽػل هذا ذم اًمتطفػمومًمؾشؿس، 

 .أن اًمريح أزاًمً أصمر اًمـجوؾمي، ومنكف ٓ يؽػل هذا ذم اًمتطفػم، سمؾ ٓسمد مـ اعموءًمق  :وً وأيض

 أو اًمزضمـوَج  ف، وأصوسمتف كجوؾمي، يمام ًمق أصـوسمً اًمـعـَؾ ًمق يمون قمـدكو ؿمـلء يؿؽـ دًمؽُ  :وً وأيض

ومال يؽػل، سمؾ ٓسمد مـ اعمـوء سزاًمـي  ،اًمـجوؾمي أصمُر  ؽً طمتك زاَل ًمِ ومدُ  ،وكحق ذًمؽ كجوؾميٌ  أو اًمرظمومَ 

 .(4)وؾمياًمـج

ٍٜ ) :ؿقفف  (.وٓ اش حٚف

 .أن اًمـجوؾمي ٓ شمطفر سموٓؾمتحوًمي :أي

تـقل اًمـجوؾمـي مــ قمـلم إمم قمـلم أظمـرى، ؾمـقاء يمـون سمػعـؾ آدمـل، أو سمؿـرور  :وآش حٚفٜ

   .اًمقىمً، أو سمغػممهو

                                
 

 .ىمدامي اسمـ إًمقف ومول، واًمسعدي، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره اًمعؾامء،  فقر ىمقل وهق زاد، وإٓ زاًمً

 (.18) أيي: اًمػرىمون (1)

 .قمؾقف اعموء صى مع اًمقد سملصوسمع شمدًمؽف: «شمؼرصف» (1)

 . َأؾْماَمءَ  طمديٌ مـ( 191) «مسؾؿ»و(، 117) «اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 واسمـ، قمؼقؾ اسمـ: واظمتوره سموًمريح، أو سموعموء ؾمقاء، يمون ؿمـلء سملي اًمـجوؾمي إزاًمي جيقز أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واجلؼميـ، واًمعثقؿلم، إسمراهقؿ سمـ وحمؿد، واًمسعدي، واًمشقيموين، شمقؿقي
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اًمـجوؾمـي إذا أوىمـدت سموًمــور ومتصـوقمد مـفـو دظمـون واؾمـتحول إمم رمـود، ومفـل ىمـد  :مثٚل ذفتؽ

 .(1) أظمرىتقًمً مـ قملم إمم قملم

َرةِ ) :ؿقفف ّْ  (.ؽَر اخَل

اخلؿرة إذا اؾمتحوًمً كجوؾمتفو، ومنن اخلؿـر كجـٌس، ًمؽــ إذا تـقل مــ قمـلم  :اش ثْك ُمٚ شبؼ

سمـػسـفو، أو اكؼؾبـً سمغـػم ىمصـد  ومنهنو شمؽقن ـموهرة، ؾمقاًء اكؼؾبً ظمـالً  :إمم قملم أظمرى وصور ظمالّ 

 .اًمتخؾقؾ

ـِ ُشئِ  ^َأنَّ افَّْبِلَّ » :طمديٌ أكس  :وافدفٔؾ ِر ُت ََّخُذ َخالا اْفتَخ َؾ َظ تَٚل  ,ّْ ََ ومـدل  .(2)شَٓ  :َؾ

 .ومنهنو شمؽقن ـموهرة :أهنو إذا ل شُمتخذ وُّتؾؾً سمـػسفو :قمغم

هتو ٕن كجوؾمــي اخلؿــر إكــام هــل ًمشــدّ  :  حُّْتتٚ أهنتتٚ ضتتٚهرة بًتتد اف خِٔتتؾ بٍْستتٓٚ وافًِتتٜ

   .اً صور ـمفقراعمسؽرة، وىمد زال ذًمؽ، يموعموء اًمذي شمـجس سموًمتغػم إذا زال شمغػمه 

رْ ) :ؿقفف ُٓ ـٌ مٚنٌع مل َيْى َس ُدْه ْٝ أو َتَْجَّ َِ ِِّ  (.ؾْ٘ن ُخ

 .أن يضوف إًمقفو مو يذهى ؿمدهتو اعمسؽرة، طمتك شمتحقل إمم ظمّؾ  :ّرةِّتِٔؾ اخلَ 

 ،ومتحقًمـً إمم ظمـؾو  -سملن يضوف إًمقفو ذًمؽ سمػعؾ أطمـد :أي-ومنذا ظُمؾِّؾً اخلؿرة سمػعؾ وموقمؾ 

   .ومنهنو ٓ شمطفر

-أن زوال اسؾمؽور يمون سمػعؾ ؿمـلء حمرم وهق اًمتخؾقـؾ ًمؾخؿـر اعمـفـل قمــف  :وافًِٜ   ذفؽ

   .ومؾؿ يؽمشمى قمؾقف أصمره -(3)اعمتؼدم يمام ذم طمديٌ أكس 

   :إٔف ٓ خيِق مـ حٚف غ :وخالصٜ افَقل   ِّتِؾ اخلّر

   .اً ومقؽقن ـموهر :أن يؽقن سمال ومعؾ وموقمؾ، سمؾ سمـػسف .1

                                 
ر آؾمتحوًمي أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1) ، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره واعموًمؽقي، احلـػقي ىمقل وهق اًمـجوؾمي، شُمطفِّ

 .ضمؼميـ واسمـ، إسمراهقؿ سمـ وحمؿد، واًمسعدي

 (.1983) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.1983) «مسؾؿ» أظمرضمف (3)
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 .، سمؾ يبؼك قمغم كجوؾمتفاً ومال يؽقن ـموهر :أن يؽقن سمػعؾ وموقمؾ .1

رْ ) :ؿقفف ُٓ ـٌ مٚنٌع مل َيْى َس ُدْه  (.أو َتَْجَّ

اًمدهـ اعمو ع إذا وىمعً ومقـف كجوؾمـي ومنكـف ٓ يطفـر، ؾمـقاء شمغـػم اًمـدهـ سموًمـجوؾمـي أو ل يتغـػم، 

 .ىمّؾ اًمدهـ أو يمثر، سمؾ هيدر اًمدهـ ويراق ،ىَمؾ ً اًمـجوؾمي أو يمثرت

 .، ومنكف يـجسزيً يمثػم وىمعً ومقف ىمطرات سمقل :ومثٚل ذفؽ

ـِ » :وً مرومققمـ طمـديٌ أيب هريـرة  :وافدفٔؾ ّْ ت َرُة ِ  افسَّ
ْٖ ت ٍَ ْٝ اْف ت ًَ تَٚن َجِٚمتد ,إَذا َوَؿ ـَ  اً َؾتِْ٘ن 

َٚن َمٚنًِ ـَ ٚ, َوإِْن  َُقَهٚ َوَمٚ َحْقَْلَ َْٖف َرُبقهُ  ًٚ َؾ َْ  .(2()1)«َؾاَل َت

َزَم بَزوافِف) :ؿقفف  ُؽِسَؾ ح ك َُيْ
ٍٜ ل َمْقِضُع ٕجٚش ٍِ  (.وإن َخ

عؾــؿ أكــف أصــوسمتف كجوؾمــي وٓ يُ  ؿُ عَؾــيُ  وظمػــل مؽوهنــو، يمثــقٍب  ،وً ا أصــوسمً اًمـجوؾمــي مقوــعإذ

 .أهل ذم أقماله أو ذم أؾمػؾف وكحق ذًمؽ ،مؽوهنو مـ اًمثقب

همسؾفو، يمام ًمـق  :ذم أيمثر مـ مقوعٍ  أن يغسؾف طمتك يتقؼـ زوال اًمـجوؾمي، ومنن ؿمّؽ  :ومنن قمؾقف

 :سؾ يمال اًمُؽؿلم، وهذا مو أؿمور ًمف اعممًمـػ سمؼقًمـفؿمؽ ذم يُمؿل صمقب، ول يدر هل ذم أهيام هل، ومقغ

ِزَم بَِزَوافِفِ )  َؽَسؾ َح َّك ََيْ
ٍٜ ل َمْقِضُع ٕجٚش ٍِ    (.إن َخ

 .(3)وٓسمد مـ اًمقؼلم، وٓ شمؽػل همؾبي اًمظـ هـو

ؾ افىًَٚم بَْْوِحف) :ؿقفف ـُ ْٖ ُر بقُل ؽالٍم مل َي ُٓ  (.وَيْى

اًمـذي ل يليمـؾ اًمطعـوم، ومفـذا يؽػـل ذم وهـل سمـقل اًمصـبل  :اًمـجوؾمـي اعمخػػـي :افَسؿ افثٚفٞ

   .يرش :أي ،كجوؾمي سمقًمف أن يـضح سموعموء

                                 
(، 9/593) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل، مقؿقكي طمديٌ مـ( 1169) «اًمـسو ل»و(، 3811) «داود أسمق» أظمرضمف (1)

 (.715) «ومعاجل وعقػ» ذم إًمبوين ووعػف

: اظمتقور وهق طمقألو، ومو اًمـجوؾمي شمؾؼك سمؾ، سمـجوؾمتف حيؽؿ ٓ يموجلومد اعمو ع اًمدهـ أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واًمعثقؿلم، إسمراهقؿ سمـ وحمؿد، اًمؼقؿ واسمـ، شمقؿقي اسمـ

 .شمقؿقي اسمـ: اظمتقور وهق اًمـجوؾموت، إزاًمي ذم اًمظـ سمغؾبي يعؿؾ أكف: اًمثوين اًمؼقل (3)



 

 
 التعليل املكيع على  ساد املضتكيع

 
133 

ـٍ  :وافدفٔؾ ًِ حِمَْص َٚم إػ َرُشتقِل » :طمديٌ ُأمِّ ىَمْقٍس سمِـْ ًَ ْؾ افىَّ ـُ ْٖ ٍر مَلْ َي
ٌِ ٚ َص ـٍ َْلَ ْٝ بِْٚب َٚ َأَت  اهللَِأهنَّ

َسُف َرُشقُل ^ َِ َْٖج فُ  ,َثْقبِفِ  َؾَبَٚل َظَذ  ,ِ  َحْجِرهِ  ^ اهللِ, َؾ ِْ ِست ٌْ  :واًمـضـح .(1)شَؾَدَظٚ بَِاٍء َؾََْوَحُف َومَلْ َي

   .هق اًمرش

ْؿِح  ـْ َبْقِل » :وً مرومققمــ وطمديٌ َأيِب اًمس  َسُؾ ِم ٌْ ِٜ اْفتَج ُي تاَلمِ  ,ِٚرَي ٌُ ـْ َبتْقِل اْف  ،(2)«َوُيَرشي ِمت

ـْ َبْقِل » :وً مقىمقومــ وأصمر قمكم  َسُؾ ِم ٌْ ِٜ اْفتَج ُي اَلمِ َوُيَْْو  ,ِٚرَي ٌُ ـْ َبْقِل اْف ؿْ  ,ُح ِم ًَ    .(3)شَمٚ مَلْ َيْى

ويمـذا اًمتؿـر اًمـذي حيــؽ  ،أكف ل يليمؾ اًمطعوم همػم اًمؾبـ :وووسمط اًمصبل اًمذي ل يليمؾ اًمطعوم

   .سمف، وٓ حيصؾ ًمف اهمتذاء سمغػم اًمؾبـ قمغم آؾمتؼالل

اًمطعـوم، وإذا يمـون يريـد  دخ ىمـد أيمـَؾ ومال ُيعَ  ،سمف ٓ يستؼؾخ  اً يسـػم وً ومؾق يمون يعطك مع اًمؾبـ ـمعوم

 .اًمطعوم ويتـووًمف ويصـقح ويشـػم إًمقف، ومفذا سمؾغ أيمؾ اًمطعوم، ومالسمد طمقـفو مـ همسؾ مقوع سمقًمف

ِجٍس مـ حٔقاٍن ضٚهرٍ ) :ؿقفف َٕ ك   ؽِر مٚنٍع ومىًقٍم ظـ يستِر دٍم  ٍَ ًْ  (.وُي

 .هذه اًمعبورة مـ اعمصـػ ذم اعمعػق قمـف مـ اًمـجوؾموت

 :لم إزاًمتفو، وٓ يعػك قمـفو، إٓ أكف يعػك قمـ صقرشملم مـ اًمـجوؾميإصؾ أن اًمـجوؾمي يتع

   :يسـػم اًمدم، ومو أصؾف مـ اًمدم، يموًمؼقح واًمصديد سمؼقديـ (1

   .أن شمؽقن ذم همػم مو ع يموًمزيً وٓ مطعقم .1

وهبقؿــي إكعـوم، ويمــوألرة ومــام دوهنــو ذم  ،أن شمؽـقن مـــ طمقــقان ـمـوهر ذم احلقــوة، يمــؤدمل .1

 .اخلؾؼي

ويموكـً  ،وؾمؼطً ذم همػم مطعـقم وٓ مـو ع ،ظمرج مـ آدمل أو مـ ؿموٍة كؼطي دم :ذفؽمثٚل 

                                 
 (.187) «مسؾؿ»و(، 113) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 «اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وصححف(، 516) «موضمف اسمـ»و(، 391) «اًمـسو ل»و(، 376) «داود أسمق» أظمرضمف (1)

(8117.) 

 . قمكم قمغم مقىمقوموً  إًمبوين وصححف(، 1/581) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 377) «داود أسمق» أظمرضمف (3)
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 .(1)ومقعػك قمـفو :يسـػمة

ف) :ؿقفف ِِّ َح َّ  (.وظـ َأَثِر اش جاٍر بِ

أصمر آؾمتجامر، إذا يمون هذا إصمر قمـغم حمـؾ اخلـورج، مـول  :وً ممو يعػك قمـف مـ اًمـجوؾمي أيض (1

   .ٓ يعػك قمـف -إذا دمووز :أي-قمغم اًمثقب وكحقه، ومحقـفو  سملن صور قمغم اًمػخذ أو :يتجووز حمؾف

ومـليمثر، طمقـٌ إكـف يبؼـك أصمـٌر ٓ يزيؾـف إٓ  وً هق مو يبؼك سمعد مسـح اعمحـؾ صمالصمـ :وأثر آش جار

   .اعموء، وهذا إصمر هق اًمذي يعػك قمـف

 :أن مو يعػك قمـف مـ اًمـجوؾمي كققمون :واخلالصٜ

  .مطعقم وٓ مو عيسـػم اًمدم مـ طمققان ـموهر ذم همػم  -1

   .أصمر آؾمتجامر إذا يمون سمؿحؾف ول يتجووزه -1

   (.وٓ َيُْْجُس أدملي بٚدقِت ) :ؿقفف

 صترد ادٗفػ   ذـر أصتٔٚء ظّدهٚ افًِاء ضٚهرة:   

 .اً أو يموومر ، مسؾامً وً أو مقت وً ومؤدمل ـموهٌر ؾمقاء يمون طمق :أدمل :إول

 :وافدفٔؾ

   .(2)(ک ک ک گ) :ىمقًمف  .1

ـُ َٓ َيُْْجُس » :وً مرومققم وطمديٌ أيب هريرة  .1 ِم ْٗ  .(3)شادُ

   .ومال يـجس اعموء ،ذم سمتر ومامت -اً وًمق يموومر-ومؾق وىمع آدمل  :وسمـوء قمغم هذا

                                 
 وهق كحقمهو، أو اًمبدن قمغم أو اًمثقب قمغم ؾمقاء، اًمـجوؾموت ؾمو ر يسـػم قمـ يعػك أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واًمعثقؿلم، شمقؿقي اسمـ: اظمتقور

 (.79) أيي: اسؾمـراء (1)

 . هريرة أيب طمديٌ مـ( 185) «اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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ٌٜ ُمَ َقفٌِّد مـ ضٚهرٍ ) :ؿقفف َس فف شٚنِ ٍْ َٕ  (.ومٚ ٓ 

ان ىمقـدان ومفـذ :احلشـرات اًمتل ٓ كػس ألو ؾمو ؾي وشمقًمدت وُّتؾؼـً مــ ؿمــلء ـمـوهر :افثٚن

 .ٓقمتبور قمدم كجوؾمتفو سموعمقت

واًمـػس اًمسو ؾي هل اًمدم، ومنذا يموكً احلشـرة ممو إذا ىُمتـؾ ل  ،أن شمؽقن ممو ٓ كػس ًمف ؾمو ؾي .1

، وؾمـقاء ومفـل يمـذًمؽ ومفل داظمؾي ذم احلؽؿ، وًمق ظمرج مـفو دم قمـد ىمتؾفو ًمؽــ ل يسـؾ ،يسؾ دمفو

   .يموكً مـ طمققان اًمؼم أو اًمبحر

ــ :مثتتؾ عــؾ، واًمـؿــؾ، واجلُ  ،قض، واًمــذسموب، واًمعـويمــى، واًمعؼــورب، واًمؼؿــؾاًمبــؼ، واًمبع

  .مهوواًمسـرـمون، وكحق ،واًمـحؾ، واخلـوومس، واجلراد

يموًمصـراصــػم ذم  ،ومـنن شمقًمـدت مــ كجـس ومنهنـو كجسـي ،أن شمؽقن ىمد شمقًمـدت مــ ـمـوهر .1

 .(1)اًمؽـػ

ؿْ إَِذا وَ » :^ىَموَل اًمـ بِلخ  :ىمول  ُهَرْيَرَة يِب طمديٌ أَ  :وافدفٔؾ ـُ َبُٚب ِ  صتتراِب َأَحتِد  ,َؿَع افتذي

َِْْٔزْظفُ 
ْسُف ُثؿَّ فِ

ِّ ٌْ َٔ ِْ ِْٔف َداءً  ,َؾ ٚءً  ,َؾِ٘نَّ ِ  إِْحَدى َجََْٚح ٍَ ُْخَرى ِص ْٕ  .(2)«َوا

سمغؿس اًمذسموب، ومعؾقم أكف إذا همؿس موت، ومع هذا ل يـجس مو ذم اسكوء ًمغؿسـف  ^وملمر 

  .ومقشمف ومقف

وًمـق  ،ٕهنـو ـمـوهرة :سوء أو ضمـرادة ذم مـوء، ومـنن اعمـوء ٓ يــجسًمق موشمً ظمـػ :وسمـوء قمغم هذا

ٕكـف شمقًمـد مــ  :ذم مـوء ومنكـف يــجس -وهـل اعمـراطمقض-موت صــرصقر مــ صـراصــػم اًمؽــػ 

   .كجس

ف) :ؿقفف ُّ ُؾ حل ـَ ْٗ ٔيفُ  ,وَرْوُثف ,وبقُل مٚ ُي
ِ  (.وَمْ

هبقؿـِي إكعـوم أو سمـقُل  ومؾق أصوب اًمثقَب سمـقُل  :سمقل مو يميمؾ حلؿف ويمذا روصمف ومـّقف :افثٚفٞ

                                 
 .اعمراطمقض وهل، يمـقػ  ع: اًمؽـػ (1)

 (.3319) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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   .ومنكف ـموهر ٓ كجس ،أركٍى وكحقه، أو روصُمف، أو مـّقف

 :وافدفٔؾ ظذ هذا

ُرُجتقا إَِػ » :^ذم ظمـؼم اًمعـركقلم، ىَمـوَل أَلُـْؿ َرؾُمـقُل اهللِ  طمديٌ أكس  (1 إِْن ِصتْئُ ْؿ َأْن َِّتْ

 ِٜ َدَؿ تٚ ,إِبِِؾ افهَّ ـْ َأْفَبٚهِنَتٚ َوَأْبَقاِْلَ تُبقا ِمت تقا ,شَؾَ ْؼَ ُِ ًَ ٍَ قا ,َؾ ول يـلمرهؿ سمـوًمتطفر مـفـو، وًمـق  .(1)َؾَهتحي

   .و أمرهؿ سموًمشـرب مـفو واًمتداوي هبويموكً كجسي ٕمرهؿ سموًمتطفر مـفو، وعمََ 

مـع أن ومقفــو سمقألـو وروصمفــو، ول يؽـــ  ،رظمــص ذم اًمصـالة ذم مــراسمض اًمغـــؿ ^أن اًمـبـل  (1

 .ًمػمظمص ألؿ سموًمصالة ومقفو وهل كجسي

 (.أدملِّ وَمِْلي ) :ؿقفف

   .أدمل مـلخ  :افرابع مـ إصتٔٚء افىٚهرة

 :ويدل فذفؽ

ـْ َثْقِب َرُشقِل » :طمديٌ قمو شي .1 ُف ِم ـُ ْد َرَأْيُ ِْل َأْؾُر ََ َُٔهتعِّ ؾِٔتفِ  ,ًٚ َؾْرـ ^ اهللَِوَف وورد  ،(2)شَؾ

   .عمو ايمتػل سموحلؽ وً قمـفو أهنو يموكً شمغسؾ اًمرـمى مـف، وًمق يمون كجس

 .وً أن يؽقن أصؾفؿ كجس اً كبقوء واعمرؾمؾلم، وسمعقد ضمدوٕكف أصؾ إ .1

 .طمتك يثبً دًمقؾ خيوًمػ هذا وٕن إصؾ ذم إؿمـقوء اًمطفورةُ  .3

ُٜ َؾْرِج ادرأةِ ) :ؿقفف  (.وُرضقب

رـمقسمي ومرج اعمرأة، وهل موء أسمقض خيرج مـ ومـرج اعمـرأة مــ مسـؾؽ  :اخلٚمس مـ افىٚهرات

   .اًمذيمر

 .ج اعمرأة ـموهرة، ٓ شمـؼض اًمقوقءومفذه اًمرـمقسمي اًمتل ُّترج مـ ومر

                                 
 (.1671) «مسؾؿ»و(، 6899) «اًمبخوري» ظمرضمفأ (1)

 (.188) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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 :وافًِٜ

أهنو ُّترج مــ مسـؾؽ اًمـذيمر اًمـذي هـق متصـؾ سمـوًمرطمؿ، ٓ مــ خمـرج اًمبـقل اًمـذي هـق  -1

 .متصؾ سموعمثوكي

مـع قمؿـقم اسمـتالء اًمـسـوء هبـو  ،أكف ل يرد ومقفو دًمقؾ ٓ صحقح وٓ وعقػ يبلم أهنو كوىمضي -1

ٕن اًمقؼـلم ٓ يـزول  : يرد دًمقؾ وموٕصؾ قمـدم اًمــؼضأيمثر مـ اسمتالء اًمرضمول سموعمذي، ومو دام أكف ل

 .سموًمشؽ

ةِ ) :ؿقفف رَّ
ُر اْْلِ ْٗ ِٜ  ,وُش ََ ِْ  (.ضٚهرٌ  ,ومٚ دوهَنٚ   اخْلِ

   .ؾممر األرة، وهق سمؼقي ـمعومفو وؿمـراهبو :افسٚدس مـ افىٚهرات

ْٝ َفتُف  َأنَّ َأَبتٚ َؿَ تَٚدَة َدَختَؾ » :عمـو ورد قمــ يمبشـي سمــً موًمـؽ :سمال كزاع وؾممر األرة ـموهرٌ  َب َُ َؾَست

ْٝ ِمْْفُ اً َوُضقء ٌة َؾنترَب ُٜ  ,, َؾَجَٚءْت ِهرَّ ْبَن ـَ  ْٝ , َؿَٚف ْٝ َٚء َح َّك صترَب َٕ ٚ اإْلِ ٌَك َْلَ َْٖص ْٔتِف,  :َؾ ُيتُر إَِف ْٕ َؾتَرآِن َأ

َٚل  ََ َٜ َأِخل :َؾ َجبَِغ َيٚ اْبَْ ًْ ُٝ  ؟َأَت ِْ َُ تَٚل  :َؾ ََ ْؿ, َؾ ًَ َت :َؿتَٚل  ^ اهللِإِنَّ َرُشتقَل  :َٕ ْٝ بِتََْجسٍ إهِنَّ َْٔست َتٚ  :ٚ َف إهِنَّ

اَؾِٚت  ْؿ َوافىَّقَّ ُُ ْٔ َِ اؾَِغ َظ ـْ افىَّقَّ  .(1)شِم

   .ومام يبؼك سمعدهو ومفق ـموهر ،ومنن أيمؾً مـ ـمعوم أو ؿمـرسمً مـ إكوء :وظذ هذا

 (.وشبُٚد افبٓٚنِؿ وافىرُ ) :ؿقفف

   .وً ، وذيمر ذم هذا أصـووموً ؿمـرع اعمصـػ ذم ذيمر مو يؽقن كجس

اًمبفـو ؿ، وهــل اًمتـل شمػــؽمس، يموًمـذ ى واًمـؿــر وإؾمـد وكحقهــو، ومفـذه  قــع  ؾمـبوع :إول

  .أضمزا فو وومضالهتو كجسي، يمريؼفو، وقمرىمفو، وسمقألو، وؾممرهو، وكحق ذًمؽ

ؾمـبوع اًمطـػم، يموًمـســر واًمصـؼر واًمعؼــوب واًمشـوهلم، ومفـذه كجسـي، ًمؽــ مـو صــودشمف  :افثتٚن

                                 
 و(، 367) «موضمف اسمـ»و(، 68) «اًمـسو ل»و(، 91) «اًمؽممذي»(، 75) «داود أسمق»(، 37/171) «أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/551) «اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ صححف
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 .(1)(ھ ھہ ہ ) :ًمؼقًمف شمعومم :يميمؾ، وًمق يمون ومقف أصمر ًمعوهبو

  َؾ تِ ؾُمـ ^أن اًمـبـل  :وافدفٔؾ ظذ ٕجٚشٜ افسبٚد
ِ
 ؟ومـو يـقسمـف مــ اًمسـبوع واًمـدواب قمــ اعمـوء

َٚن » :ؾَٚل ـَ َ ْغِ اْفتَا إَِذا  َِّ َٞ  ,ُء ُؿ ِؾ اخَلَب ِّ  .(2)شمَلْ َُيْ

 .ومنكف حيؿؾ اخلبٌ ،أكف إذا يمون دون اًمؼؾتلم، وقمروً ًمف اًمسبوع :ومؿػفقمف

   .، ومفذا يدل قمغم أهنو كجسي(3)ضمؾقد اًمـامر قمـ ريمقب ^هنك اًمـبل  وً وأيض

ُؾ مْف  -واحلاُر إهعي ) :ؿقفف ٌْ ٌٜ  ,-وافَب ِجَس َٕ.) 

 .احلامر إهكم :افثٚفٞ

   .اًمبغؾ اعمتقًمد مـ احلامر إهكم :افرابع

   .أو ؾممرمهو ،أو دمفام ،ؾمقاء سمقألام وروصمفام وخموـمفام ،وهذان كجسون

تترِ  اهللَإِنَّ » :ذم همــزوة ظمقــؼم ^ىمقًمــف  :وافتتدفٔؾ ُّ تتقِم احُل ـْ حُلُ ْؿ َظتت ُُ
َٔتتِٕٚ َٓ َتتٚ  ,َوَرُشتتقَفُف َيْْ َؾ٘هِنَّ

 .(5)هق اًمـجس :واًمرضمس ،(4)شِرْجٌس 

 

 

 

                                 
 (.1) أيي: اعمو دة (1)

 مـ( 517) «موضمف اسمـ»و(، 51) «اًمـسو ل»و(، 67) «اًمؽممذي»(، 63) «داود قأسم»(، 9/11) «أمحد» أظمرضمف (1)

ـِ  اهلل ِ قَمْبدِ  طمديٌ  (.1/191) «اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف،  قُمَؿرَ  سْم

ـِ  ُمَعوِوَييَ  طمديٌ مـ(، 8/168) «اًمؽؼمى» ذم اًمـسو ل و(، 1791) «داود أسمق»(، 18/78) «أمحد» أظمرضمف (3)  سْم

ـْ  هَنَك ^ اهلل ِ َرؾُمقَل  َأن   شَمْعَؾُؿقنَ  َهْؾ »: سمؾػظ  ْػَقونَ ؾُم  َأيِب  ـْ ، َويَمَذا يَمَذا قَم : ىَموًُمقا، «؟اًمـخُؿقرِ  ضُمُؾقدِ  ُريُمقِب  َوقَم

 .إًمبوين وصححف، َكَعؿْ 

ـِ  َأَكسِ  طمديٌ مـ( 1919) «مسؾؿ»و(، 1198) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)  . َموًمٍِؽ  سْم

 اًمشـرح» وصوطمى، ىمدامي اسمـ: واظمتوره واًمشوومعقي، اعموًمؽقي مذهى وهق ـموهران، أهنام :أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (5)

 .واًمعثقؿلم، سموز واسمـ، إسمراهقؿ واسمـ، واًمسعدي، واعمرداوي، شمقؿقي واسمـ، «اًمؽبػم



 

 
 التعليل املكيع على  ساد املضتكيع

 
139 

 :ؿٚل ادٗفػ 

َْٔض ؿبَؾ تِسِع ِشْغَ ]  .وٓ مع َْحْؾٍ  ,وٓ بًَد ََخستغَ  ,ٓ َح

 ٌٜ ف يقٌم وفِٔ ِي َٜ ظنتر ,وَأَؿ َثُره َخس ـْ ٝأ أو َشتْبعٌ وؽٚ ,وَأ َٜ  ,فُِبتف شت تٍر بتَغ حٔوت ِغ ثالثت ْٓ وأَؿتؾي ضي

َثِره ,ظنتر ـْ  .وٓ َحدَّ َٕ

َْوتل احلٚنُض افهْقَم ٓ افهالةَ  ِٚن مْٓٚ ,وَت ُرَمٚنِ  ,وٓ َيِهحَّ  .بؾ َُيْ

ْرِج  ٍَ هٚ   اف ُٗ ُرُم َوْض تَٚرةً  ,وَُيْ ٍَّ ـَ ف  ٍُ َؾ ؾًِٔف ديٌْٚر أو ٕهت ًَ ّْ ُِع مْٓتٚ  ,ؾ٘ن َؾ تفوَيْستَ  َٕ وإذا  ,بتا ُدو

َ ِسْؾ  ٌْ َىَع افدُم ومل َت ََ ْٕ ُّ و ,مل ُيَبْح ؽُر افهتتِٔٚم وافىتالِق  ,ا تفاْفتت َِّ ِِتُس َأَؿ  ,ثتؿ َتٌ ِستُؾ وُتَهتعِّ  ,ْبَ َدَأُة ََتْ

َثِره ؾا دونَ  ـْ َىَع َٕ ََ ْٕ ْٝ ظْتَد إَىِٚظتف ,ؾ٘ذا ا َِ َر ثالثت ,اْؽَ َس ترَّ َُ ٌْٔض  ًٚ ؾتْ٘ن َت َٛ  ,ؾَحت َْوتتل متٚ َوَجت وَت

ٌٜ  ,وإن َظتَزَ أـثتَره ,ؾٔف س حٚضت ُّ تُزْ أـثتَره ومل  ,ؾت٘ن ـتٚن بًتُض دِمٓتٚ أْحتَر وبًُوتف أشتقدَ  ,ؾ ًْ ومل َي

ُْٔوٓٚ ف ؾٓق َح ِِّ َُْص ظـ أَؿ ُِِسف   افنِٓر افثٚن :َيْْ ٌٜ  ,ََتْ ِّٔتز ,وإْحُر اش حٚض َّ ـْ دُمٓتٚ ُمَ   ,اً وإن مل يُت

َٛ احلِٔض مـ ـؾِّ صٓرٍ     .جِسٝ ؽٚف

ُّ و َِّٔزًة ََتُِِس ظٚدَُتٚس حٚاْفت َ ُٜ ادً َٚدُة وفق ُُم َٕستٔ ٓٚ ,َض ْٝ بتٚف ِّٔٔز افهتٚفِح  ,وإن  ت َِ
ِّ ؾت٘ن مل  ,َظ

َٛ احلٔضِ 
ـْ ََتٌٔٔز ؾٌٚفِ تَددِه ,يُ ًَ  ف

ِٜ ًِف افْٚشتتٔ ْقِضت َّ  بِ
ِٜ َِ ف  ,ـٚفًٚد ًَ ْٝ َمْقِضت َٕستتٔ ْٝ َظتَدَده و ت َّ

وإن َظِِ

فِتت َستتْ ٓٚ متتـ أوَّ َِ ف َج
ٍِ ـْ ٓ ظتتٚدَة ْلتتٚ وٓ ََتٔٔتتزَ  ,فمتتـ افنتتِٓر وفتتق   ِْٕهتت تت َّ أو  ,وَمتتـ َزاَدْت ظٚدُُتتتٚ ,ـ

 ْٝ َم دَّ ََ َرْت  ,َت َٖخَّ َر ثالث ,َأَو َت رَّ َُ َََص ظـ افًٚدةِ ضٓرٌ  ,حٌٔض  ًٚ ؾا َت َٕ َسْ فُ  ,ومٚ  َِ  .ومٚ ظَٚد ؾٔٓٚ َج

ـِ افًتتٚدةِ حتتٌٔض  تتدرُة   زمتت ُُ تتٍرُة واف ٌْٔض  ؾٚفتتدمُ  ,َٕتتٚءً  ًٚ ويقمتت ًٚ دمتت ًٚ وَمتتـ رأْت يقمتت ,وافهي حتت

رٌ  ْٓ ُزْ أـثَره ,وافَُْٚء ُض ًْ    .مٚ مل َي

ُّ و ِهتُبفاْفت ًْ ِسُؾ َؾْرَجٓٚ وَت ٌْ ُٜ وٕحُقهٚ َت ِٝ ـتؾِّ صتالةٍ  ,ْسَ َحَٚض ُٖ فقؿت ت  ًٚ وُتَهتعِّ ُؾُروضت ,وَت قضَّ

ِٝ  ,وٕقاؾَِؾ  َْ ًَ ُٖ إٓ مع خقِف اف ُِٓٚ فُؾِّ َصالةٍ  ,وٓ ُتقَض ٛي ُؽْس  .وُيْسَ َح

  ٍَ  افِّْ
ةِ ْٝ  ,ًٚ ِٚس أربًقن يقموأـثُر ُمدَّ َِّ تَرْت وَصت َّٓ تف َتَى َِ تَرْت َؿْب َٓ َهتٚ ؿبتَؾ  ,وَمَ ك َض ُٗ تَرُه َوَض ُْ وُي
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َٛ  ,ؾّنُقٌك ؾٔف ,ؾ٘ن ظَٚوَدهٚ افدُم ؾٔٓٚ ,إربًَغ بًَد اف ىٓرِ  َْوتل افقاج  .َتهقُم وُتَهعِّ وَت

َُطُ  ُٛ وَيْس ُرُم وََيِ ِْٔض ؾٔا َُيِؾي وَُيْ ةِ  ,وهق ـٚحل دَّ
ًِ ُل  ,وإن َوَفتَدْت َتتْقَءَمْغِ  ,وافبِق ِ ؽَر اف َٖوَّ ؾت

ِْلا  .[افٍِِّْٚس وآِخُره مـ َأوَّ

   .هذا آظمر أسمقاب يمتوب اًمطفورة، وهق يمتوب احلقض

   .طموض اًمقادي إذا ؾمول :اًمسـقالن، ومـف ىمقألؿ :فٌٜ :تًريػ احلٔض

   .دم ـمبقعي وضمبؾي خيرج مـ إكثك ذم أوىموت معؾقمي :ًٚ وصترظ

ومنكـف  ومـنذا ل شمؽــ طمـومالً  ،أن اهلل ظمؾؼ هذا اًمدم ًمقؽقن ذم اًمرطمؿ ًمتغذيي اجلـلم :واحلُّٜ مْف

   .وًمذا ٓ تقض احلومؾ :وً خيرج مـ اعمرأة، ومنذا ووعً احلؿؾ ىمؾبف اهلل ًمبـ

 :إصؾ   احلٔض مـ حٔٞ افدٓفٜ افُ ٚب وافسْٜ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) :ومؼقًمـــــــــف :أمتتتتتتتتتٚ افُ تتتتتتتتتٚب -1

 .(1)((ھ

ْقُض اًْمــحَ » :وملطموديٌ يمثػمة شمليت ذم صمـويو اعمسو ؾ، وًمؽـ يمام ىمـول اسمـوم أمحـد :وأمٚ افسْٜ -1

 ٌَ ٌِ وَموـمَِؿَي َوُأمِّ طَمبِقَبَي َومَحْـَيَ  :َيُدوُر قَمغَم صَماَلصَمِي َأطَموِدي   .(2)شطَمِدي

 :وظنتريـ مسٖفٜ ًٚ بًد ذفؽ ٕنترد   ـالم ادهْػ, وؿد ذـر   افبٚب أربً

َْٔض ؿبَؾ ) :ؿقفف  (.وٓ بًَد ََخستغَ  ,تِسِع ِشْغَ ٓ َح

 .زمٚن خروج دم احلٔض اب داًء وإ ٓٚءً 

   .ظمروج دم احلقض ًمف زمون حمدد، سملّم اعمصـػ سمدايتف وهنويتف

   .ومفق مـ سمؾقغ اًمتوؾمعي :ؾٖمٚ بداي ف

ويمـذا ًمـق رأشمـف سمعـد  ،ىمبـؾ اًمتسـع ومؾـقس سمحـقض وً ومخؿســلم ؾمــي، ومؾـق رأت دمـ :وأمٚ هنٚي تف

                                 
 (.111) أيي: اًمبؼرة (1)

 (.1/115) مػؾح ٓسمـ «اعمؼـع ذح ذم اعمبدع»و(، 1/111) ىمدامي ٓسمـ «اعمغـل»: اكظر (1)
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   .وٓ يلظمذ أطمؽومف ،قضاخلؿسـلم ومؾقس سمح

وألـو  وً ؾـق رأت دمـوم ،تقض ىمبؾ اًمتسع وسمعد اخلؿســلم امرأةٌ  ذم اًمقضمقدِ  ُف عرَ أكف ٓ يُ  :وافًِٜ

 .(1)مخسقن أو دون اًمتسع ومال شمعتد سمف

 (.وٓ مع َْحْؾٍ ) :ؿقفف

ٕن اًمـدم يتجـف ًمؾجــلم  :وذفؽ :ومنذا محؾً اعمرأة ومنهنو ٓ تقض ،ٓ طمقض مع وضمقد احلؿؾ

  .سمف ًمقتغذى

ـاَم َيْعـِرُف اًمـَِّسـوُء » :وًمـذا ىمـول اسمـوم أمحـد :واًمقاىمع يشـفد سمـلن احلومـؾ ٓ تـقض ْؿَؾ اًْمــحَ إك 

مِ   .(2)«سمِوْكِؼَطوِع اًمد 

أصمـوء محؾفـو ومفـق دم ومسـود، وٓ شمـؽمك ٕضمؾـف اًمعبـودة، ؾمـقاء يمـون ذم  وً ومنذا رأت دم :وظذ هذا

   .وىمً احلقض وقمغم صػي دم احلقض، أو ل يؽـ يمذًمؽ

 :وافدفٔؾ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ) :ىمقًمـــف شمعـــومم -1

، ومذيمر قمدة احلومؾ سمعد مو ذيمر قمـدة همـػم احلومـؾ (3)(ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

وًمـق ضمـوز أن تـقض عمـو يمـون  ،مـ ذوات إىمراء، ومـدل قمـغم أن احلومـؾ ًمقسـً مــ ذوات احلـقض

   .احلقض قمالمي قمغم سمراءة اًمرطمؿ

ٚ» :^ف وهل طمو ض، ومؼول طمديٌ اسمـ قمؿر طمقـام ـمؾؼ امرأشم -1 َٓ ًْ اِج ُرَ ِْ تٚ  ,ُمْرُه َؾ َٓ َْ ِِّ َُٔى
ُثؿَّ فِ

   .احلؿؾ قمالمي قمدم احلقض ^ومجعؾ اًمـبل  ،(4)شَأْو َحِٚمالً  ,اً َضِٚهر

                                 
، واًمسعدي، إسمراهقؿ سمـ وحمؿد، شمقؿقي واسمـ، اعمـذر اسمـ: واظمتوره معلم، سمسـ حيدّ  ٓ احلقض أن: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .واًمعثقؿلم

 (.1/161) ىمدامي ٓسمـ «اعمغـل»: اكظر (1)

 (.1) أيي: اًمطالق (3)

 .ًمف واًمؾػظ( 1171) «مسؾؿ»و(، 5331) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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ُٖ َحِٚمتٌؾ َح َّتك َتَوتعَ » :طمديٌ َأيِب ؾَمِعقٍد اخْلُْدِريِّ  -3 تٍؾ َح َّتك  ,َٓ ُتقَض َٓ َؽتْرُ َذاِت َْحْ َو

 ًٜ َْٔو    .قمغم سمراءة اًمرطمؿ ، ومجعؾ وضمقد احلقض دًمقالً (1)شَحَِٔض َح

ٌٜ ) :ؿقفف ف يقٌم وفِٔ ِي َٜ ظنتر ,وَأَؿ َثُره َخس ـْ  (.وَأ

ٜ وـثرة ِّ أىمؾ احلقض يقم وًمقؾـي، ومـنن كؼـص قمــ يـقم وًمقؾـي ومؾـقس  :ؿدر احلٔض مـ إيٚم ؿ

   .سمحقض

 .، ومنن زاد قمغم مخسي قمشـر ومؾقس سمحقضوً وأيمثر احلقض مخسي قمشـر يقم

سمــال تديـد، وٓ طمـّد ًمــف ذم اًمؾغـي، ومقجــى  وً أن احلــقض ورد ذم اًمشــرع مطؾؼـ :  هتذاوافًِتٜ 

اًمرضمقع ومقف إمم اًمعرف واًمعودة، وأىمؾ مو وضمد مـ طمـقض اًمـسـوء يـقم وًمقؾـي، وأيمثـره مخسـي قمشــر 

 .(2)وً يقم

ٝأ أو َشْبعٌ ) :ؿقفف  (.وؽٚفُِبف ش

ًِ ضَمْحـٍش مرومققمـطمـديٌ مَحْ  :وافتدفٔؾ :هموًمى مـدة احلـقض ؾمـتي أيـوم أو ؾمـبعي أيـوم  :وً ـَـَي سمِـْـ

ِؿ » ِْ ٍٚم ِ  ِظ َٜ َأيَّ ًَ ٍٚم َأْو َشْب َٜ َأيَّ َّٔوتل ِش َّ    .(3)ش, ُثؿَّ اْؽَ ِسِع اهللَِؾَ َح

   .وىمد تقض سمعض اًمـسوء أيمثر مـ هذا وأىمؾ، ًمؽـ هذا هق اًمغوًمى

َٜ ظنتر) :ؿقفف ٍر بَغ حٔو ِغ ثالث ْٓ  (.وأَؿؾي ضي

 :أؿؾ افىٓر بغ احلٔو غ

 .وً أىمؾ مدة يؿؽـ أن دمؾسفو اعمرأة ـموهرة سملم احلقضتلم صمالصمي قمشـر يقم

                                 
 «اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 1/171) «اًمدارمل»و(، 1157) «داود أسمق»و(، 17/316) «أمحد» أظمرضمف (1)

ٌٌ »: وىمول( 1/195) طِ  قَمغَم  َصِحقٌح  طَمِدي  .«ُمْسؾِؿٍ  َذْ

، واًمسعدي، اًمؼقؿ واسمـ، شمقؿقي واسمـ، طمزم اسمـ: واظمتوره ٕيمثره، وٓ ٕىمؾف ٓ سمحدٍ  حيد ٓ أكف: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .واًمعثقؿلم

  وقمي وصححف( 617) «موضمف اسمـ»و(، 118) «اًمؽممذي»و(، 187) «داود أسمق»و(، 15/168) «دأمح» أظمرضمف (3)

 .أمحد واسموم، واًمبخوري، يموًمؽممذي
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ْعبِلِّ ىمول :وافدفٔؾ َؼَفـو،  ضَموَءِت اْمَرَأٌة إمَِم قَمكِمو » :مو ورد قمـ قَموِمٍر اًمش  ُُّتَوِصُؿ َزْوضَمَفـو ـَمؾ 

 ًْ ًُ ذِم ؿَمْفٍر صَمـاَلَث طِمـَقٍض، وَمَؼـوَل قَمـكِم   :وَمَؼوًَم َيـو َأِمـػَم  :اىْمـِض سَمْقــَُفاَم، ىَمـوَل  :ًمِشــرْيٍح  ىَمْد طِمْض

ًَ َهوُهـَواًْمـؿُ  ًَ َهوُهـَواًْمـؿُ َيو َأِمػَم  :اىْمِض سَمْقـَُفاَم، ىَموَل  :ىَموَل  ؟ْمِمـلَِم َوَأْك اىْمـِض سَمْقــَُفاَم،  :ىَموَل  ؟ْمِمـلَِم َوَأْك

ـُُف َوَأمَ  :ىَموَل  ـْ ُيْروـك ِدي ـْ سمَِطوَكِي َأْهؾَِفو مِم  ًْ صَمـاَلَث طِمـَقٍض شَمْطُفـُر إِْن ضَموَءْت ِم َـو طَموَوـ وَكُتـُف شَمـْزقُمُؿ َأهن 

ــكِم   ــوَل قَم ــاَل، وَمَؼ ــو، َوإِٓ  وَم ــوَز أَلَ ــكمِّ ضَم  َوشُمَص
ٍ
ــْرء ــؾِّ ىَم ــَد يُم وِم  :قِمـْ ــوِن اًمــرخ ــوًُمقُن سمِؾَِس ــوًُمقُن، َوىَم ىَم

 ًَ    .(1)شَأطْمَسـْ

وشمطفـر صمالصمـي  وً أن هذه اعمرأة طمووً ذم ؿمـفر صمـالث طمـقض، تـقض يقمـ :ووجف آش دٓل

، صمـؿ وً ، ومـوعمجؿقع صمامكقـي وقمشــرون يقمـوً وـمفـرت صمالصمـي قمشــر يقمـ وً ، صمؿ طمووـً يقمـوً قمشـر يقم

 .(2)، ومؽوكً ىمد طمووً ذم ؿمفر صمالث طمقضوً طمووً يقم

َثِره) :ؿقفف ـْ  (.وٓ َحدَّ َٕ

 أو أىمـؾ أو أيمثـر، ًمؽــ اً ٓ طمد ٕيمثر اًمطفر سملم احلقضتلم، ومؿـ اًمـسوء مـ يؽقن ـمفرهو ؿمفر

 .وً هموًمى اًمطفر صمالصمي وقمشـرون أو أرسمعي وقمشـرون يقم

َْوتل احلٚنُض افهْقَم ٓ افهالةَ ) :ؿقفف ِٚن مْٓٚ ,وَت ُرَمٚنِ  ,وٓ َيِهحَّ  (.بؾ َُيْ

   .وٓ جيقز ألو أن شمصكم وٓ أن شمصقم ،احلو ض ٓ يصح مـفو

ْٝ مَلْ ُتَهؾِّ » :وً مرومققم طمديٌ أيب ؾمعقد  :وافدفٔؾ َْٔس إَِذا َحَٚض  .(3)ش؟َومَلْ َتُهؿْ  َأَف

َْوتتل اْفتتَح َمتٚ َبتُٚل » :حلـديٌ معـوذة أهنـو ؾمـلًمً قمو شـي :ومنذا ـمفرت ىمضـً اًمصـقم ٚنِِض َت

اَلةَ  َْوتل افهَّ ْقَم َوَٓ َت ْٝ  ؟افهَّ َٚف ََ ِٝ  :َؾ ْٕ ٌٜ َأ ُٝ  ؟َأَحُروِريَّ ِْ ٍٜ  :ُؿ ُٝ بَِحُروِريَّ َُٖل  ,َفْس ْٝ  .َوَفُِِّْتل َأْشت  :َؿَٚفت

                                 
 واسمـ(، 1/191) «اًمؼضوة أظمبور» ذم وويمقع(، 7/171) «إم» ذم واًمشوومعل(، 1/116) «اًمدارمل» أظمرضمف (1)

( 1/81) «اًمصحقح» ذم اًمبخوري وقمؾؼف(، 7/118) «ىاًمؽؼم» ذم واًمبقفؼل(، 5/181) «اعمصـػ» ذم ؿمقبي أيب

 .«طمقض صمالث ؿمفر ذم طمووً إذا سموب»

 .اعمرداوي وصقسمف، واًمعثقؿلم، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره اًمطفر، ٕىمؾ طمد ٓ أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 (.79) «مسؾؿ»و(، 391) «اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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َٚن ُيهتُٔبَْٚ َذفَِؽ  اَلةِ  ,ـَ َوِٚء افهَّ ََ َمُر بِ ْٗ ُٕ ْقِم َوَٓ  َوِٚء افهَّ ََ َمُر بِ ْٗ  .(1)شَؾُْ

وذًمؽ ًمؾؿشؼي اًمتل شمؾحؼ احلـو ض ًمـق أمـرت سمؼضـوء  :وأمو اًمصالة ومال شمؼضـك أصمـوء احلقض

 .سمخالف اًمصقم ،اًمصالة، ًمتؽررهو

ْرِج ) :ؿقفف ٍَ هٚ   اف ُٗ ُرُم َوْض ـَ  ,وَُيْ ف  ٍُ َؾ ؾًِٔف ديٌْٚر أو ٕه ًَ َٚرةً ؾ٘ن َؾ ٍَّ.) 

   :أؾٚد ـالم ادٗفػ أن آش ّ ٚد مـ احلٚنض فف حٚف ٚن

، وىمقًمـف (2)(ہ ہ ہ ھ) :ًمؼقًمـف  :اًمقطء ذم اًمػرج، ومفذا طمرام :إوػ

َٚح » :^ َُ َّٓ افِّْ ٍء إِ ؾَّ َرْ ـُ قا  ًُ  .(3)شاْصَْ

ـِ قَمب وٍس قمـ اًمـ بِـلِّ  ـذِ  ^وجيى قمغم مـ ضمومع احلو ض يمػورة، حلديٌ اسْم ي َيـْليِت اْمَرَأشَمـُف ذِم اًم 

ُق بِِديٍَْٚر أو ِْٕهِػ دِيَْٚرٍ » :ىمول ،َوِهَل طَمو ٌِض   .(5()4)شَيَ َهدَّ

ف) :ؿقفف َٕ ّْ ُِع مْٓٚ با ُدو  (.وَيْسَ 

 .آؾمتؿتوع سمام دون اًمػرج، ومفذا ضمو ز :افثٕٜٚٔ

ْٝ َحٚنِو» :مو ورد قمـ قَمو َِشَي ىموًمً :وافدفٔؾ  َٕ ٚ ـَ ٚ إَِذا  َٕ ْٝ إِْحَدا َٕ ٚ ََٖراَد َرُشتقُل  ًٚ ـَ َأْن  ^ اهللَِؾت

ٚ ُثؿَّ ُيَبٚصترَهٚ ,ُيَبٚصترَهٚ َٓ
َْٔو ِ ْٝ  ,َأمرهٚ َأْن َت َِّزَر ِ  َؾْقِر َح تَٚن افَّْبِتلي  :َؿَٚف ـَ َا  ـَ ُِِؽ إِْرَبُف  ّْ ْؿ َي ُُ  ^َوَأيي

                                 
 (.335) «مسؾؿ»و(، 311) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.111) أيي: اًمبؼرة (1)

 (.391) «مسؾؿ» أظمرضمف (3)

 «موضمف اسمـ»و(، 189) «اًمـسو ل»و(، 118) «اًمؽممذي»و(، 161) «داود أسمق»و(، 3/173) «أمحد» أظمرضمف (1)

 ؿمعبي، همػم قمبوس، اسمـ قمغم وىمػف أيمثرهؿ رووه اًمذيـ ٕن: قمبوس اسمـ قمغم مقىمقوموً  يصح أكف وإفمفر(، 619)

اَم »: ؾمــف ذم داود أسمق ىمول وًمذا: اًمطرق سمعض ذم يرومعف ل ومنكف ف،رومع ذم يشؽ ويمون  أكف وروي «ؿُمْعَبيُ  َيْروَمْعفُ  َلْ  َوُرسم 

 .ومصححً  ـقكوً  يمـً إين ىمول شمرومعف، يمـً إكؽ ًمشعبي ىمقؾ: مفدي اسمـ ىمول شمراضمع،

 احلـػقي وًمؽـ اًمثالصمي، ٕ ؿيا مذهى وهق اًمتقسمي، قمؾقف سمؾ يمػورة، اعمجومع قمغم ًمقس: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (5)

 .يقضمبقهو ول اًمؽػورة اؾمتحبقا اجلديد ذم واًمشوومعقي
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ُِِؽ إِْرَبفُ  ّْ  .(1)شَي

   .وً ومقلمرهو سموٓشمزار اؾمتحبوسم ،إذا أراد آؾمتؿتوع سمام سملم اًمسـرة واًمريمبي :فُـ ؿٚل افًِاء

َ ِسْؾ ) :ؿقفف ٌْ َىَع افدُم ومل َت ََ ْٕ  (.مل ُيَبْح ؽُر افهتِٔٚم وافىالِق  ,وإذا ا

 :إذا اكؼطع اًمدم ول شمغتسؾ احلو ض، ومنكف يزول قمـفو أطمؽوم

   .ومقجقز ألو صـقوم اًمـػؾ، ويؾزمفو صـقوم اًمػرض :حريؿ افهتٔٚم .1

ؾقع اًمػجـر سمخؿـس دىمـو ؼ ول شمغتسـؾ إٓ سمعـد ـمؾـقع ـمفرت مـ طمقضتفو ىمبؾ ـم :مثٚل ذفؽ

   .ٕكف زال احلقض، ووضمقب اًمغسؾ ٓ يؿـع ومعؾف يموجلـوسمي :اًمػجر ومقصح صقمفو

ُد َظَذ َرُشقِل » :طمديٌ قَمو َِشَي ىموًمً :افدفٔؾ َٓ ُْٔهتبُِح ُجُْبت ^ اهللَِأْص َٚن َف ـَ تٍٚد َؽتْرِ  ًٚ إِْن  ـْ مِجَ ِمت

ْٝ ِمْثَؾ َذفَِؽ ثُ  ,اْح اَِلٍم, ُثؿَّ َيُهقُمفُ  َٚف ََ َٜ َؾ َّ َِ َْٚ َظَذ ُأمِّ َش ِْ    .(2)شؿَّ َدَخ

 :ومقجـقز ًمزوضمفـو أن يطؾؼفـو وًمـق ل شمغتســؾ ،ومـنذا ـمفـرت واكؼطـع اًمـدم :حتريؿ افىتالق .1

تتٚ» :ذم ؿمــلن اسمـــف قمبــد اهلل سمـــ قمؿــر ًمعؿــر  ^ًمؼقًمــف  َٓ ًْ اِج ُرَ ِْ تتٚ َضتتِٚهر ,ُمتتْرُه َؾ َٓ َْ ِِّ َُٔى
َأْو  ,اً ُثتتؿَّ فِ

   .واعمرأة شمطفر سموكؼطوع اًمدم ،(3)شَحِٚمالً 

ُّ و) :ؿقفف فاْفت َِّ ُِِس َأَؿ َثتِره ؾتا دونَ  ,ثؿ َتٌ ِسُؾ وُتَهعِّ  ,ْبَ َدَأُة ََتْ ـْ َىتَع َٕ ََ ْٕ ْٝ ظْتَد  ,ؾ٘ذا ا َِ اْؽَ َست

َر ثالث ,إَىِٚظف رَّ َُ ٌْٔض  ًٚ ؾْ٘ن َت َٛ ؾٔف ,ؾَح َْوتل مٚ َوَج  (.وَت

 .هل اًمتل تقض ٕول مرةو :اسمتدأ اعمصـػ سمذيمر احلو ض اعمبتدأة

، صمـؿ شمغتسـؾ وشمصـكم وشمصـقم، ًمؽــ ٓ -وهق يقم وًمقؾـي-ومبلّم أن اعمبتدأة دمؾس أىمؾ احلقض 

، شمػعـؾ هـذا ذم اًمشـفر إول وً يؼرهبو زوضمفو طمتك شمطفر ويـؼطع اًمدم، ومـنذا ـمفـرت اهمتسـؾً أيضـ

ومـام زاد قمـغم  :م مخسي أيومذم اًمشفقر اًمثالصمي يلشمقفو اًمد -مثالً -ومنن يموكً  ،واًمثوين واًمثوًمٌ، صمؿ شمـظر

                                 
 (.193) «مسؾؿ»و(، 391) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.1199) «مسؾؿ»و(، 1931) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 .ًمف واًمؾػظ( 1171) «مسؾؿ»و(، 5331) «اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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   .وً وشمؼضـل مو وضمى ومقف إن يمون صـقوم ،اًمققم واًمؾقؾي اًمتل تقضً ومقفو ومنكف طمقض

 :فُـ هذا بنترضغ

 .أن يتؽرر هذا صمالث مرات .1

 .(1)وً وهق مخسي قمشـر يقم :أن ٓ يتجووز أـمقل احلقض .1

ٌٜ  ,وإن َظَزَ أـثَره) :ؿقفف س حٚض ُّ  (.ؾ

   .ومفل مستحووي ،وً طمتك ضمووز أيمثر احلقض، وهق مخسي قمشـر يقمإذا اؾمتؿر كزول احلقض 

 .وً وٓ كػوؾم وً ٓ يصؾح أن يؽقن طمقض وً هل اًمتل شمرى دم :وادس حٚضٜ

تف ؾٓتق  ,ؾت٘ن ـتٚن بًتُض دِمٓتٚ أْحتَر وبًُوتف أشتقدَ ) :ؿقفف ِِّ َُْص ظتـ أَؿ تُزْ أـثتَره ومل َيتْْ ًْ ومل َي

ُْٔوٓٚ ُِِسف   افنِٓر افثٚن :َح ٌٜ وإْح ,ََتْ  (.ُر اش حٚض

هل اًمتل كزل مـفو دم آؾمتحووي ذم أول طمقضفو، وٓ قمودة شمعرومفـو ىمبـؾ  :ادس حٚضٜ ادب دأة

 .ذًمؽ ًمؽمضمع إًمقفو

 :وادس حٚضٜ ادب دأة ْلٚ حٚف ٚن

   .دم احلقض مـ همػمه، ومتعؿؾ سموًمتؿققز ُز وهل اًمتل متقّ  :مستحووي مبتدأة ممقزة :إوػ

يـوٍم دٌم أؾمـقد، صمـؿ يـليت دم أمحـر، أو همـػم ذًمـؽ، ومفـذه مستحووـي يلشمقـل مخسي أ :شمؼقل :مثْٚلٚ

ممقزة متقز وشمػرق سملم مو خيرج مـفو، وموحلؽؿ ومقفو أهنو دمؾس أيوم احلـقض اًمـذي متقـزه، ومـو زاد ومفـق 

   .-قمغم مو شمؼدم شمػصـقؾف وً وهق مخسي قمشـر يقم-اؾمتحووي مو ل يتجووز احلقض أيمثره 

 .ومال قمودة ألو أصالً  ،و مبتدأةٕهن :فو ًمؾعودةعْ رضمِ وإكام ل كُ 

ِّٔز) :ؿقفف َّ ـْ دُمٓٚ ُمَ  َٛ احلِٔض مـ ـؾِّ صٓرٍ  ,اً وإن مل يُ  (.جِسٝ ؽٚف

وهـل اًمتـل يؽـقن دمفـو قمـغم وشمـػمة واطمـدة ٓ يتغـػم وٓ  :مستحووي مبتدأة همػم ممقزة :افثٕٜٚٔ

                                 
 وطمؽوه، اًمثالصمي إ ؿي ىمقل وهق يـؼطع، طمتك اًمدم رأت متك دمؾس، يمغػمهو ةاعمبتدأ أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واًمعثقؿلم، إسمراهقؿ واسمـ، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره ىمدامي، ٓسمـ اظمتقوراً ، اعمرداوي



 

 
 التعليل املكيع على  ساد املضتكيع

 
147 

 ؟ؾاذا تًٍؾيتؿقز، 

 .وً دمؾس هموًمى طمقض اًمـسوء وهق ؾمتي أيوم أو ؾمبعي أيوم هموًمب

ًِ ضَمْحٍش مرومققم :وافدفٔؾ تِؿ » :وً قمؿقم طمديٌ مَحْـََي سمِـْ ِْ تٍٚم ِ  ِظ َٜ َأيَّ ًَ ٍٚم َأْو َشتْب َٜ َأيَّ َّٔوتل ِش َّ َؾَ َح

 .(1)ش, ُثؿَّ اْؽَ ِسِع اهللِ

يلشمقـل دم مـ اًمقـقم إول إمم اًمقـقم اخلـومس واًمعشــريـ وٓ أمقـزه،  :شمؼقل اعمرأة :مثٚل ذفؽ

ؾمـبعي أيـوم قمـغم طمسـى قمـودة اًمـسـوء اًمتـل طمقًمـؽ مــ أىمـورب، صمـؿ اًمبـوىمل متؽثلم ؾمتي أو  :ومـؼقل

 .شمعتؼميـف اؾمتحووي

ُّ و) :ؿقفف َِّٔزًة ََتُِِس ظٚدَُتٚاْفت َ ُٜ ادً َٚدُة وفق ُُم  (.س حَٚض

وهـل اًمتـل يموكـً ألـو قمـودة  :عمو ومرغ اعممًمػ مــ اعمستحووـي اعمبتـدأة سمـلّم اعمستحووـي اعمعتـودة

  :وذـر ادٗفػ ْلٚ حٚٓتي، ؾمؾقؿي مـضبطي ىمبؾ آؾمتحوو

  .أن يؽقن ألو قمودة معؾقمي .1

   .مـ أول اًمشفر، صمؿ اؾمتحووً وً امرأة يموكً تقض يمؾ ؿمفٍر أؾمبققمـ :مثٚل ذفؽ

ارضمعـل إمم قمودشمـؽ اعمـضـبطي ىمبـؾ آؾمتحووـي، ومتحّقضــل إؾمـبقع  :أن كؼقل ألـو :ؾٚحلُؿ

اؾمتحووي، ؾمـقاء يموكـً متقـز دم احلـقض إول مـ اًمشفر، وهق مو يموكً ىمد اقمتودشمف، ومو زاد ومفق 

وموعمؼـدم هـق اقمتبـور اًمعـودة، وهـذا معــك  ،مـ همػمه أو ٓ، وؾمقاء واومـؼ قمودهتـو ومتققزهـو أو اظمتؾػـو

َ ٚدةُ ) :ىمقًمف ًْ ُٜ ادُ ِِس ظٚدَُتٚ ,وادسَ حٚض ِّٔزة ََتْ  (.وفق ُُم

 :ويدل فف أدفٜ ـثرة

تتاَلَة َؿتتْدرَ » :ًمؾؿستحووــي ^مـفــو ىمقًمــف  -1 تتٚ َدِظتتل افهَّ َٓ  َحِِٔوتتَغ ؾِٔ
ِٝ ْْتت ـُ تتِٚم افَّ ِتتل  ُثتتؿَّ  ,إَيَّ

                                 
 وصححف( 617) «موضمف اسمـ»و(، 118) «اًمؽممذي»و(، 187) «داود أسمق»و(، 15/168) «أمحد» أظمرضمف (1)

 .يواًمؽممذ وأمحد،، اًمبخوري
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   .(1)شاْؽَ ِسِع َوَصعِّ 

تِد َرُشتقِل » :^طمديٌ ُأمِّ ؾَمَؾَؿَي َزْوِج اًمـ بِلِّ  -1 ْٓ َمَٚء ِ  َظ تَراُق افتدِّ ْٝ ُُتَ َٕ ٚ ـَ  ,^ اهللَِأنَّ اْمَرَأًة 

َٜ َرُشقَل  َّ َِ ٚ ُأمي َش ْٝ َْلَ  َ ٍْ َٚل  ؟^ اهللَِؾْٚشَ  ََ ـْ  :َؾ َـّ ِمت ُٓ ْٝ َحُِٔوت َٕ ٚ ـَ ِٚم افَّ ِل  َيَّ ْٕ َِِٔٚل َوا َِّ فَِ ُْْيْر إػ َظَددِ اف

ٚ ٚ افَِّذي َأَصٚهَبَ َٓ ِر َؿْبَؾ َأْن ُيهتَٔب ْٓ اَلَة َؿْدَر َذفَِؽ  ,افنَّ ْك افهَّ َ ْسُ ِْ  .(2)شَؾ

ـّ مع اطمـ ،اًمسو ؾتلم ًمؾعودة ول يردمهو إمم اًمتؿققز ^اًمـبل  ومػل هذيـ احلديثلم ردّ  تامل أن يؽـ

   .ممقزات

وٕكف أوبط وأيسـر ًمؾؿرأة، ومنن اًمدم إؾمقد اًمغؾقظ رسمام يضطرب ويتغـػم، أو يـتؼـؾ إمم  -3

أمحـر، ومؾـام رسمطـً اعمـرأة سمعودهتـو  وً أؾمـقد ويقمـ وً أول اًمشفر أو آظمره، أو يتؼطـع سمحقـٌ يؽـقن يقمـ

   .صور أيسـر ألو ،اعمـضبطي

َٕستٔ ٓٚ) :ؿقفف ْٝ بٚف ّٔٔ ,وإن  َِ
ِّ  (.ِز افهٚفِح َظ

 .أن ٓ شمؽقن ألو قمودة يؿؽـ أن شمرضمع إًمقفو وقمـدهو متققز .1

وهذا هموًمى طمـول -ويدظمؾ ذم هذا مو ًمق يمون ألو قمودة صمؿ كسـقتفو، أو يموكً مضطرسمي متػووشمي 

اًمـسوء اعمصوسموت سموٓؾمتحووي أو مو يسؿك سموًمـزيػ اًمققم، ومـليمثرهـ قمودهتـو ل شمؽــ مـضـبطي، سمـؾ 

 ؟ؾاذا تًٍؾ مثؾ هذه -ر ومرة شمزيد ومرة شمـؼصمرة شمتؼدم ومرة شمتلظم

 .أهنو شمرضمع إمم اًمتؿققز اًمصوًمح :اجلقاب

  .كسـقً قموديت، ٓ أدري هل أول اًمشفر أو وؾمطف :امرأة شمؼقل :مثٚل ذفؽ

 .وهؽذا ،ؾمبعي أيوم وً شملشمقـل مخسي أيوم وأطمقوك وً ًمقس زم قمودة مـضبطي، وملطمقوك :أو شمؼقل

   .شمعؿؾلم سموًمتؿققز :ل ألوقؼـوم

                                 
 (.331) «مسؾؿ»و(، 315) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 وصححف(، 613) «موضمف اسمـ»و(، 351) «اًمـسو ل»و(، 171) «داود أسمق»و(، 11/397) «أمحد» أظمرضمف (1)

 (.5976) «اجلومع صحقح» ذم إًمبوين



 

 
 التعليل املكيع على  ساد املضتكيع

 
149 

أؾمقد ًمف را حي، صمؿ سمعـد ذًمـؽ أمحـر،  وً أرى مـ اًمققم إول إمم اًمققم اًمسودس دم :ؾ َقل مثالً 

 .اقمؿكم سموًمتؿققز، ومام يمون سمصػي احلقض ومفق طمقض، ومو ًمقس سمصػتف ومؾقس سمحقض :ومـؼقل

َٚن َدُم » :ىمول ^أن اًمـبل  ،طمديٌ وموـمؿي سمـً أيب طمبقش :وافدفٔؾ ـَ ِٜ ؾٕ٘تف َأْشتقَ اْفتتَح إَِذا  ُد َْٔو

َرُف  ًْ اَلةِ  ,ُي ـْ افهَّ َْٖمِسُِل َظ َٚن َذفَِؽ َؾ ـَ ئِل َوَصعِّ  ,َؾَِ٘ذا  َخُر َؾَ َقضَّ ْٔ َٚن ا ـَ َا ُهَق ِظْرٌق  :َؾَِ٘ذا  َّٕ  .(1)شَؾِ٘

َٛ احلٔضِ ) :ؿقفف
ـْ ََتٌٔٔز ؾٌٚفِ َددِه ,ؾ٘ن مل يُ ًَ  ف

ِٜ ًِف افْٚشتٔ ْقِض َّ  بِ
ِٜ َِ  (.ـٚفًٚد

   .هتو وٓ متققز ألو، ومفذه متؽٌ هموًمى طمقض كسو فووهل اًمتل كسـقً قمود :اد حرة .3

امرأة كسـقً قمودهتو، أو أهنو مضطرسمي شمتؼدم وشمتـلظمر، وٓ متقـز دم احلـقض مــ دم  :مثٚل ذفؽ

امؽثل قمودة هموًمـى كسـو ِؽ مــ إظمـقات واخلـوٓت اًمؾـقايت يشـبفـفو ذم  :آؾمتحووي، ومـؼقل ألو

  .اخلؾؼي واًمعؿر وكحق ذًمؽ

 ؟احلٔض مـ أيـ تبدأ بٌٚفٛ

   .مـ أول اعمدة اًمتل قمؾؿً ومقفو احلقض وووع مقوعف

ل مــ اًمقـقم  اسمـد :شمؼقل أقمرف أكف ذم اًمعشــر إول، وٓ أدري مــ أهيـو، ومـؼـقل :مثٚل ذفؽ

   .مـ أول هذه اًمعشـر إول :إول، أي

 ؟ٓ أظرف   أي مقضع مـ افنٓر هق :ؾ٘ن ؿٚفٝ

   .، وهذه هل اًمـوؾمـقي عمقوعف وًمعددهل مـ أول اًمشفر األالزم إذن وموسمد :يؼول ألو

   .ًمق يموكً شمعرف مقوع احلقض وًمؽـ ٓ شمعرف قمدده :ومثؾ ذفؽ

شمؼقل قموديت شمليت ذم اًمقـقم اخلـومس مــ اًمشـفر، وًمؽــ ٓ أقمـرف يمـؿ دمؾـس وٓ  :مثٚل ذفؽ

   .أمقز

 .شمرضمع إمم هموًمى طمقض كسو فو، وهل هـو كوؾمـقي ًمعدده قموعمي سمؿقوعف ،ومـؼقل يموًمسوسمؼي

                                 
 «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/171) «اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 115) «اًمـسو ل»و(، 186) «داود أسمق» أظمرضمف (1)

 (.1/131) «إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي وصححف(، 1/183)
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فِف) :ؿقفف َسْ ٓٚ مـ أوَّ َِ ف َج
ٍِ ف مـ افنِٓر وفق   ِْٕه ًَ ْٝ َمْقِض َٕستٔ ْٝ َظَدَده و َّ

 (.وإن َظِِ

 .هذه قمؽس اعمسلًمي اًمسوسمؼي، ًمق أهنو يموكً شمعؾؿ قمدده، وًمؽـ ٓ شمعؾؿ مقوعف مـ اًمشفر

 ؟ـؿ ظٚدتِؽ  :ؾَٔٚل ْلٚ

ًْ  :ىمقًمـفاضمؾسـل مــ أول اًمشـفر، وهـذا معــك  :مخسي أيوم، ومقؼول ألو :ؾ َقل مثالً  وإِن قمؾؿـ

فِر وًمق ذم كصػف ًْ مقوَعُف مـ اًمش  ًمف ،قمَدَدُه وكسـق  .ضمؾستفو مـ أو 

ف) :وؿقفف ٍِ  (.وفق   ِْٕه

ًمق قمؾؿً أن قمودهتو ذم اًمعشـر إوؾمـط مــ اًمشـفر، ًمؽــ ٓ شمـدري ذم أي اًمعشــر يمـون  :أي

  .يلشمقفو ومقف، ومنهنو شمبدأ مـ أول اًمقىمً اًمذي يمون يلشمقفو ومقف

   .تبدأ مـ أول اًمعشـر إوؾمطوم :وظذ هذا

ـْ ٓ ظٚدَة ْلٚ وٓ ََتٔٔزَ ) :ؿقفف َّ  (.ـ

أن هذه اعمتحػمة إذا كسـقً قمدد طمقضـفو ووىمتـف وكســقً ؿمـفرهو ومؾـؿ شمعؾـؿ أول وىمـً  :أي

اسمتدأهو اًمدم ومقف، ومنهنو دمؾس هموًمـى طمـقض كسـو فو مــ أول يمـؾ ؿمـفر هـالزم، يمـام ىمقـؾ ذم اعمبتـدأة 

ققز، ول شمعؾؿ أول وىمً اسمتدا فو ومقـف، أهنـو دمؾـس هموًمـى طمـقض كسـو فو اعمستحووي إذا ل يؽـ ألو مت

 .مـ أول اًمشفر

 :أن ادس حٚضٜ ْلٚ ثالثٜ أحقال :اخلالصٜ

ومتجؾس أيوم قمودهتو، صمؿ مـو قمـداهو شمغتسـؾ وشملظمـذ طمؽـؿ اًمطـوهرات،  :مستحووي معتودة (1

  .ؾمقاء يموكً متقز دم احلقض مـ همػمه أو ٓ

 :ويدظمؾ تتفو صمالث صقر :قمودة مستحووي متقز وًمقس ألو (1

   .ومفذه شمرضمع إمم اًمتؿققز :اعمستحووي اعمبتدأة .1

   .ومفذه يمذًمؽ شمرضمع إمم اًمتؿققز :اعمستحووي اًمتل كسـقً قمودهتو أو اوطرسمً ًمؽـفو متقز .1

  .مستحووي ٓ متققز ألو وٓ قمودة (3
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   :ويدخؾ ح ٓٚ صقرتٚن

 .فو ومتجؾس هموًمى طمقض كسو :ققزاعمستحووي اعمبتدأة إذا ل شمؼدر قمغم اًمتؿ -1

 :ؾٓذه ْلٚ ثالث حٚٓت، -يموكً ألو قمودة ًمؽـفو كسـقً :أي- :اعمستحووي اًمـوؾمـقي -1

وهـل اعمتحـػمة، وطمؽؿفـو أن دمؾـس ذم يمـؾ ؿمـفر ؾمـتي أيـوم أو  :أن شمـسـك وىمتف وقمـدده .أ

   .ومو قمداه اؾمتحووي ،ؾمبعي، ويؽقن هق طمقضفو

أكف ذم اًمعشـر اًمثوين مـ اًمشفر اًمـذي يمـون وىمـً  يملن شمعؾؿ :أن شمـسـك قمدده دون وىمتف .ب

وكســقً قمـدده، ومتبـدأ مــ اًمقـقم  طمقضفو ومقف، ويمذا ًمق قمرومً يقمف يموًمققم اًمثوًمٌ مـ اًمشفر مـثالً 

   .اًمثوًمٌ

واهلل  .ومــتجؾس مـــ أول اًمشـفر قمــدد إيـوم اًمتــل شمعــرف :أن شمـســك وىمتــف دون قمـدده .ج

  .أقمؾؿ

ََ  ,وَمـ َزاَدْت ظٚدُُتٚ) :ؿقفف ْٝ أو َت َم َرْت  ,دَّ َٖخَّ َر ثالث ,َأَو َت رَّ َُ  (.حٌٔض  ًٚ ؾا َت

يمـام ًمـق -أو شمؼـدمً  -صمؿ صورت ؾمبعي أيـوم سملن يموكً مخسي أيوم مثالً -إذا زادت قمودة اعمرأة 

أو شمـلظمرت، ومـنذا شمؽـرر  -أهنو يموكً شملشمقفو ذم اًمققم اًمعشـريـ ومصورت شملشمقفو ذم اًمققم اًمسوسمع قمشــر

الث طمقض ومفق طمقض، وٓ شمعتؼم اًمزيودة واًمـؼص واًمتؼـدم وكحـقه هذا اًمتؼدم واًمتلظمر أو شمؽرر صم

 .(1)وً طمتك يتؽرر صمالصم وً طمقض

َََص ظـ افًٚدةِ ضٓرٌ ) :ؿقفف َٕ  (.ومٚ 

، صمؿ طمووـً ذم هـذا اًمشـفر مخسـي أيـوم أكف ًمق يموكً اعمرأة قمودهتو ؾمبعي أيوم مثالً  :صقرة ذفؽ

 :وشمصـكم وشملظمـذ أطمؽـوم اًمطـوهرات وـمفرت، ومنن مو كؼص مـ اًمعودة ومفق ـُمفٌر، قمؾقفو أن شمغتسـؾ

   .ٕهنو ىمد ـمفرت

                                 
 سمصػتف ويمون شملظمر أو شمؼدم أو احلقض أيوم زادت متك سمؾ، صمالصموً  اًمتؽرر يشؽمط ٓ أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واًمعثقؿلم واًمسعدي، شمقؿقي، واسمـ ىمدامي، اسمـ: واظمتوره اًمشوومعقي، ىمقل وهق، ؿمفر أول مـ طمقض ومفق اعمعروومي،
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َسْ فُ ) :ؿقفف َِ  (.ومٚ ظَٚد ؾٔٓٚ َج

، وٓ حيتـوج إمم أن وً مو قمود ذم مدة اًمعـودة سمعـد أن اكؼطـع مـفـو ومنهنـو دمؾسـف وشمعـّده طمقضـ :أي

 .يتؽرر ٕكف ذم وىمتفو

، صمـؿ ذم اًمقـقم يمـومالً  اً قمودهتو قمشـرة أيوم، وذم اًمققم اخلومس اكؼطع اًمدم وـمفـرت ـمفـر :مثٚفف

 .ومنهنو دمؾس ًمؾؿحقض ،اًمثومـ ضموءهو اًمدم

ـِ افًٚدةِ حٌٔض ) :ؿقفف درُة   زم ُُ ٍرُة واف  (.وافهي

   .موء أصػر يمامء اجلروح خيرج مـ اعمرأة :افُهٍرة

درة ُُ  .سموحلؿرة، وهق يمؾقن اعموء اًمقؾمخ وً موء يَمِدر ًمقس قمغم ًمقن اًمدم، وىمد يؽقن ممزوضم :واف

 :ا ظمرضمً مـ اعمرأة، ومال ُّتؾق مـ طموًمتلمواًمصػرة واًمؽدرة إذ

 .ومفل طمقض :أن ُّترج ذم زمـ احلقض ًمؾؿرأة .1

امرأة قمودهتو ؾمتي أيوم، ومرأت اًمدم صمالصمي أيوم، صمؿ سمدأت شمرى صػرة سمؼقي إيـوم، ومـنن ألـو  :مثٚفف

   .ٕهنو ذم مدشمف :طمؽؿ احلقض

ت» :طمديٌ مرضموكـي مـقٓة قمو شـي  :وافدفٔؾ ًَ تَٚن افَِّْستُٚء َيْب َٜ ُأمِّ ـَ ـَ إػ َظٚنَِنت ُّ ْث ِمَِْغ اْفتت ْٗ

ـْ َدِم  َرُة ِم ٍْ ْرُشُػ ؾِِٔف افهي ُُ ٚ اْف َٓ  ؾِٔ
ِٜ َرَج تاَلةِ اْفتتَح بِٚفدِّ ـْ افهَّ ٚ َظت َٓ َْٖفَْ  َيْست

ِٜ َـّ  ,َْٔو ت تقُل َْلُ َُ ـَ  :َؾَ  ت ِْ َج ًْ َٓ َت

َْٔوٚءَ  َٜ اْفَب ََهَّ ـَ اْف ـْ  ,َح َّك َتَرْي َر ِم ْٓ ِٜ تَح افْ ُتِريُد بَِذفَِؽ افىي  .(1)شَْٔو

 .طمتك شمرى قمالمي اًمطفر وً أهنو اقمتؼمت اًمصػرة ذم زمـ اًمعودة طمقض :ووجف افدٓفٜ

ََهٜ افبٔوٚء قمالمـي قمـغم اكؼضـوء  ،وهل موء أسمقض خيرج سمعد احلقض مـ يمثػم مـ اًمـسوء :واف

   .ظمروج اًمدم مـ اًمرطمؿ

 :وًمـًىم حلـديٌ أم قمطقـي  :أن ُّترج ذم همـػم زمــ احلـقض وأيومـف، ومؾقسـً سمحـقض .1

                                 
(، 1/196) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/391) «مصـػف» ذم اًمرزاق وقمبد(، 97) «اعمقـمل» ذم موًمؽ أظمرضمف (1)

 (.1/133) «إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي وصححف(، 1/179) اجلزم سمِِصقَغي شَمْعؾِقؼوً  «َصِحقحف» ذِم  واًمُبَخوِرّي 
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َرَة صتٔئ» ٍْ ْدَرَة َوافهي ُُ دي اْف ًُ َٕ  َٓ  َّْٚ    .(1)شًٚ ـُ

 .(2)شبًَد افىيٓرِ » :وذم ًمػظ قمـد أيب داود

رٌ  ,َٕٚءً  ًٚ ويقم ًٚ دم ًٚ وَمـ رأْت يقم) :ؿقفف ْٓ ٌْٔض وافَُْٚء ُض ُزْ أـثَره ,ؾٚفدُم ح ًْ  (.مٚ مل َي

وٓ شمصـكم وٓ  وً ومنهنو شمعتؼم اًمدم طمقض :وً ًمق أن امرأة شمرى ذم يقٍم أو أيمثر كؼوء، وذم يقٍم شمرى دم

   .شمصقم، واًمـؼوء ـمفر شمصكم ومقف وشمصقم

، وً وهق مخسي قمشـر يقمـ -أيوم اًمـؼوء واًمدم أيمثر احلقض :أي-سمشـرط أن ٓ يتجووز  ؿققمفام 

   .وموعمتجووز يؽقن اؾمتحووي

، ومــنذا ارشمػــع إذى زال (3)(ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ) :ىمقًمــف  :وافتتدفٔؾ

 .طمؽؿف

راد سموًمـؼوء هـو ًمقس  رد شمقىمػ اًمدم، وإكام أن يصـػم ومرضمفو سمحقٌ ًمق ضمعؾً اًمؼطــي اعم :تْبٔف

سمحقٌ ًمق أدظمؾـً ذم  ،ومقف خلرضمً سمقضوء كؼقي، وأمو إذا شمقىمػ ضمريون دم احلقض وسمؼل ًمقكف وأصمره

   .ومفل ذم هذه احلوًمي طمو ض ،ومرضمفو ىمطـي ُّترج قمؾقفو أصمر اًمدم مـ محرة أو صػرة أو يمدرة

ِهتُبفُّ اْفتو) :ؿقفف ًْ ِسُؾ َؾْرَجٓتٚ وَت ٌْ ُٜ وٕحُقهٚ َت ِٝ ـتؾِّ صتالةٍ  ,ْسَ َحَٚض ُٖ فقؿت ت وُتَهتعِّ  ,وَت قضَّ

 (.وٕقاؾَِؾ  ًٚ ُؾُروض

وهـل يمقـػ شمتطفـر اعمستحووـي وكحقهـو مــ أصـحوب إطمـداث  :أؿمور اعمصـػ إمم مسـلًمي

 ؟يمسؾس اًمبقل أو اًمريح وكحقهو ،اًمدا ؿي

 :ـ احلـدث، صمـؿ شمـتحػظ أو شمشـده وشمعصـبف سمخرىمـيأهنو شمغسؾ ومرضمفو سزاًمي مو ظمرج مـ :ؾَرر

ًمقؿـع اخلورج طمسى اسمؽون، وشمتقول ًمؽؾ صالة إن ظمرج مـفو ؿمــلء، وشمصـكم سمـذًمؽ اًمقوـقء 

                                 
 (.316) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 واًمبقفؼل(، 1/181) «اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 15/61) «اًمؽبػم» ذم واًمطؼماين(، 397) «داود أسمق» أظمرضمفو (1)

 (.1/133) «إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي وصححفو(، 1/198) «اًمؽؼمى» ذم

 (.111) أيي: اًمبؼرة (3)
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 .مو ذم اًمقىمً إمم اًمقىمً أظمر مـ ومروض وكقاومؾ

ِٝ ) :ؿقفف َْ ًَ ُٖ إٓ مع خقِف اف  (.وٓ ُتقَض

وهـق  ، كػسـف أو قمؾقفـو اًمعــًٓ جيقز وطء اعمستحووي إٓ إذا ظمشـل قمـغم :وطء اعمستحووي

   .اًمزكو

يتؾقث سموًمدم أصمـوء اعمبوؿمـرة، وٕكـف أذى ذم اًمػـرج وملؿمـبف احلـقض، وىمـد ىمـول  هُ رَ يمَ أن ذَ  :وافًِٜ

 .(1)(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ) :اهلل

 .(2)قمؾقف ومنن ضمومع ومال يمػورة

ُِٓٚ فُؾِّ َصالةٍ ) :ؿقفف ٛي ُؽْس  (.وُيْسَ َح

َأنَّ » :^ َزْوِج اًمـ بِـلِّ  عمو ورد قمــ قَمو َِشـَي  :ؽؾ صالةيستحى ًمؾؿستحووي أن شمغتسؾ ًم

 َٜ ْٝ َشْبَع ِشِْغَ  ُأمَّ َحبَِٔب ْٝ َرُشقَل  ,اْشُ ِحَٔو ََٖف ـْ َذفَِؽ  ^ اهللَِؾَس َ ِستَؾ  ,َظ ٌْ َٖمرهٚ َأْن َت تَٚل  ,َؾ ََ  :َؾ

ؾِّ َصاَلةٍ  ,َهَذا ِظْرٌق  ُُ َ ِسُؾ فِ ٌْ ْٝ َت َٕ ٚ َُ    .(3)شَؾ

أن  ،حلـديٌ محــي سمــً ضمحـش :اًمصـالشملم سمغسـؾ واطمـد، وهـذا طمســ وجيقز أن دمؿع سملم

ت» :ىمول ألـو ^اًمـبل  ْكَ ًَ تِع اْف جِّ ًَ تَر َوُت ْٓ ِري افيي خِّ َٗ  َظتَذ َأْن ُتت
ِٝ تَغ َبتْغَ  ,َوإِْن َؿِقيت

ًِ
َّ َ ِستَِِغ َوََتْ ٌْ َؾَ 

تت ْكِ ًَ تتِر َواْف ْٓ تتاَلَتْغِ افيي ـَ  ,افهَّ ِري خِّ َٗ َّ َوُتتت ِِتتاْفتتت جِّ ًَ ِرَب َوُت ًَِنتتٚءَ ٌْ تتَغ َبتتْغَ  ,َغ اْف
ًِ
َّ َ ِستتَِِغ َوََتْ ٌْ ُثتتؿَّ َت

ِع  ًَ اَلَتْغِ َؾْٚؾ ِع  ,افهَّ ًَ ْجِر َؾْٚؾ ٍَ َ ِسَِِغ َمَع اْف ٌْ  :^ اهللَِؿتَٚل َرُشتقُل  ,َوُصقِمل إِْن َؿِدْرِت َظَذ َذفِتَؽ  ,َوَت

ـِ إَِِلَّ » َْمَرْي ْٕ ُٛ ا    .(4)شَوَهَذا َأْظَج

                                 
 (.111) أيي: اًمبؼرة (1)

: واظمتوره اجلؿفقر، ىمقل وهذا اًمعـً، ظمقف قمدم مع وًمق اعمستحووي  وع جيقز أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واًمعثقؿلم، اًمسعدي

 (.331) «مسؾؿ»و(، 317) «اًمبخوري» أظمرضمف (3)

  وقمي وصححف( 617) «موضمف اسمـ»و(، 118) «اًمؽممذي»و(، 187) «داود أسمق»و(، 15/168) «أمحد» أظمرضمف (1)

 .أمحد واسموم، واًمبخوري، يموًمؽممذي
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 .أهو يمام شمؼدموإن شمقولت ًمؽؾ صالة أضمز

 .ثؿ صترد ادٗفػ أن   افُالم ظذ أحُٚم افٍْٚس *

 .وٓدة اعمرأة، ومنذا ووعً ومفل كػسوء :وافٍْٚس فٌٜ

 .وهق اًمدم ،ٕكف يصحبفو ظمروج اًمـػس :وشّٔٝ وٓدُتٚ ٍٕٚشًٚ 

سمػـتح « َكػسـً»سمػتح اًمـقن ووؿفو، أمو احلو ض ومـال يؼـول ومقفـو إٓ  ،كػسً :ويَٚل فٍِْسٚء

   .اًمـقن

سمقـقم أو يـقملم أو صمالصمـي مـع  ،يرظمقف اًمرطمؿ سمسـبى اًمـقٓدة، إمـو معفـو أو ىمبؾفـو دمٌ  :ًٚ وصترظ

  .اًمطؾؼ، وسمعدهو إمم مدة معؾقمي

وهذا اًمدم هق سمؼقي اًمدم اًمذي اطمتبس ذم اًمرطمؿ ٕضمؾف، ومؾام ظمرج اًمقًمد شمـػس اًمرطمؿ ومخـرج 

   .سمخروضمف

ِٚس أربًقن يقم) :ؿقفف ٍَ  افِّْ
ةِ  (.ًٚ وأـثُر ُمدَّ

 .، ومام زاد قمؾقفو ومؾقس سمـػوسوً ثر مدة اًمـػوس أرسمعقن يقمأيم

تِد َرُشتقِل » :طمديٌ ُأمِّ ؾَمـَؾَؿَي ىموًمـً :ويدل فف ْٓ ِِتُس َظتَذ َظ َستُٚء ََتْ ٍَ ْٝ افْي ت َٕ ٚ ًِتَغ  ^ اهللِـَ َأْرَب

 .(1)شًٚ َيْقم

 .ومقضمى اًمعؿؾ سمف ،خموًمػ مـ اًمصحوسمي ألذا اًمؼقلِ  ْف عرَ ول يُ 

َرْت ؿَ ) :ؿقفف َٓ ْٝ وَمَ ك َض َِّ َرْت وَص َّٓ ف َتَى َِ َهٚ ؿبَؾ إربًَغ بًَد اف ىٓرِ  ,ْب ُٗ َرُه َوَض ُْ  (.وُي

 .-شمغتسؾ وشمصكم وشمصقم :أي-إذا ـمفرت ىمبؾ مدة أيمثر اًمـػوس ومنهنو شمتطفر 

 .ومنكف يؽره وـممهو ىمبؾ متوم إرسمعلم :وأمٚ افقطء

ـَ َأيِب اًْمَعوِص يَموَن َيُؼقُل ًمِْؾؿَ  :وافدفٔؾ ًْ َأن  قُمْثاَمَن سْم ـْ كَِسو ِِف إَِذا ُكِػَس َٓ شَمْؼَرسمِقـِل َأْرسَمِعـلَم » :ْرَأِة ِم

                                 
 وطمسـف(، 618) «موضمف اسمـ»و(، 139) «اًمؽممذي»و(، 311) «داود أسمق»و(، 11/186) «أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/119) «إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي
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 .(2()1)«ًَمْقَؾيً 

َٛ  ,ؾّنُقٌك ؾٔف ,ؾ٘ن ظَٚوَدهٚ افدُم ؾٔٓٚ) :ؿقفف َْوتل افقاج  (.َتهقُم وُتَهعِّ وَت

ومنكـف دم  ،، صمؿ قموودهـو اًمـدم أصمــوء إرسمعـلموً شموم اً ًمق أن امرأًة كػسوء ـمفرت ىمبؾ إرسمعلم ـمفر

 ؟هؾ هق دم ٍٕٚس أو دم ؾسٚدشؽقك ومقف، م

، وشمؼضــل اًمصــقوم اًمقاضمــى اًمـذي صــومتف أصمــوءه سمعــد وً ومتصــكم وشمصـقم اطمتقوـمــ :وظتذ هتذا

 .(3)وً ـمفرهو اطمتقوـم

َُطُ ) :ؿقفف ُٛ وَيْس ُرُم وََيِ ِْٔض ؾٔا َُيِؾي وَُيْ  (.وهق ـٚحل

 :افٍْسٚء ـٚحلٚنض   أحُٚمٓٚ

 .يموٓؾمتؿتوع دون اًمػرج :ومقام حيؾ ألو

   .يموًمقطء ذم اًمػرج واًمصالة واًمصقم :وومقام حيرم

   .يموًمغسؾ قمـد اًمطفر :وومقام جيى

 .يمقضمقب اًمصالة، ومال شمؼضـقفو سمعد اًمطفر :وومقام يسؼط

ةِ وافبِق ِ ) :ؿقفف دَّ
ًِ  (.ؽَر اف

   :افٍْسٚء ِّتٚفػ احلٚنض   أمقر

   .سىومدم احلقض حيسى مـ اًمعدة ذم اًمطالق، وأمو دم اًمـػوس ومال حي :ةاًمعدّ  .1

وٕن  ،ٕكـف ًمـقس سمؼـرء :امرأة مطؾؼي ومتعتـد سمـثالث طمـقض، أمـو دم اًمـػـوس ومـال شمعـده :مثٚفف

   .شمـتفل سمقوع احلؿؾ اًمعدة أصالً 

                                 
 «مصـػف» ذم ؿمقبي أيب واسمـ(، 1/665) «اًمدارمل»و ًمف، واًمؾػظ( 1/313) «مصـػف» ذم اًمرزاق قمبد أظمرضمف (1)

 (.1/117) «اسرواء» ذم إًمبوين ووعػف(، 1/199) «ؾمــف» ذم واًمدارىمطـل(، 1/17)

 .واجلؼميـ، اًمعثقؿلم: واظمتوره اجلؿفقر، ىمقل وهق إرسمعلم، ىمبؾ وـممهو يبوح أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 ومفق قمودهتو زمـ واومؼ ومنن إرسمعلم، ذم اًمـػسوء إمم اًمدم قمود متك سمؾ ومقف، مشؽقك دم هـوك ًمقس أكف: اًمثوين اًمؼقل (3)

 .واًمعثقؿلم، سعدياًم: واظمتوره كػوس، ومفق وإٓ طمقض،
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ٕكف مو طمصـؾ  :وموحلقض يعتؼم مـ قمالموت اًمبؾقغ ًمؾجوريي، أمو اًمـػوس ومال يعتؼم :اًمبؾقغ .1

 .وسومقؽقن اًمبؾقغ ىمد قُمؾؿ ىمبؾ دم اًمـػ ،احلؿؾ إٓ طمقـام أكزًمً

ِْلا ,وإن َوَفَدْت َتْقَءَمْغِ ) :ؿقفف ُل افٍِِّْٚس وآِخُره مـ َأوَّ َٖوَّ  (.ؾ

 .وموًمـػوس يبدأ مـ طملم ظمروج إول ،إذا وًمدت امرأة شمقأملم ذم سمطـ واطمد

 .وموًمعؼمة سموٕول ،واًمثوين ذم اًمققم اًمعوؿمـر مـف ،ومؾق أن إول ظمرج ذم اًمققم إول مـ اًمشفر

 .ًمـػوس ذم اًمققم اًمعوؿمـر مـ اًمشفر اًمتوزمشمـتفل مـ ا :وظذ هذا

 .اً ، وٓ يتلظمر أطمدمهو قمـ أظمر إٓ كودروً ومنهنام خيرضمون  قع ،وأن ٓ وضمقد ألذا

 

 

 

[] 
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   :ؿٚل ادٗفػ

ٍَِّػ إٓ حٚنوت] َُ ُٛ ظذ ـؾِّ مسٍِؿ م َستٚءَ  ًٚ ََتِ ٍَ ُٕ تف بْتقمٍ  ,و ُِ َْ َِِْضت َمتـ زاَل َظ أو  ,إؽتاءٍ أو  ,وَي

رٍ  ُْ تاً  .وٓ ـٚؾرٍ  ,وٓ َتِهحي مـ جمْقنٍ  ,أو ٕحِقه ,ُش ُْ ْسٌِِؿ ُح ُّ َمُر هبتٚ صتٌٌر فَستْبعٍ  ,ؾْ٘ن َصذَّ ؾ ْٗ  ,وُيت

ًَْؼٍ  ُب ظِٔٓٚ ف َغ   أثْٚنِٓٚ ,وُيْْضَ َِ تُرُم تٖخُرهتٚ ظتـ َوْؿ ِٓتٚ ,أظٚدَ  ,أو بًَدهٚ   وؿ ِٓٚ ,ؾْ٘ن َب إٓ  ,وَُيْ

عَ  ّْ ُِ  ,فٍْٚو اجل ف ؿريبتود ُِ ضِٓٚ افذي ُُيَهِّ ٌٍِؾ بَؼْ ترَ  ,ًٚ ْنَ  ٍَ ـَ ُٚوٕت ,وَمتـ َجَحتَد ُوجقهَبتٚ  ٓتٚ َُتَ ـُ  ًٚ وـتذا َتِٚر

ِٜ ظْٓٚ ,وَدظُٚه إمٚمٌ  ُٝ افثٕٚٔ َسَّ وضَٚق وؿ
َٖ َ ُؾ ح ك ُيْسَ َ َٚب ثالث ,أو ٕٚنُبف ؾ َْ  .[ؾٔٓا ًٚ وٓ ُي

إذ هـل  :ذم اًمؽـالم قمـغم اًمصـالة* سمعدمو ومرغ اعمصـػ مـ اًمؽالم قمغم أطمؽوم اًمطفورة، ؿمـرع 

   .ومؼدمفو قمؾقفو ،واًمطفورة ذـمفو ،اًمريمـ اًمثوين مـ أريمون اسؾمالم

ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ   ڻ ) :اًمـــدقموء، ومــــف ىمقًمـــف شمعـــومم :افهتتتالة فٌتتتٜ *

   .-ادع ألؿ :أي- (1)(ھ

ْٛ إذا ُدِظتَل َأَحتُد » :^ اهللِىَمـوَل َرؾُمـقُل  :ىَمـوَل   َأيِب ُهَرْيَرةَ وطمديٌ   ُِٔجت ِْ ْؿ َؾ تَٚن  ,ـُ ـَ َؾتِْ٘ن 

َُٔهؾِّ  َصٚنِاً  ِْ ىِر ,َؾ ٍْ َٚن ُم ـَ ؿْ  اً َوإِْن  ًَ َْٔى ِْ  .(2)شَؾ

تتٚ   افنتتترد ــلىمقال :أمَّ ــُد هلل ِ شمعــومم سم ــوًمت ؽبػم ،وأومعــول معؾقمــي ،ومفــل اًمتعبخ خمتَتؿــي  ،مػتَتحــي سم

 .سموًمت سؾقؿ

                                 
 (.193) أيي: اًمتقسمي (1)

 (.1131« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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يمؾفو دقموء، وموعمصـكم مــ طمـلم أن اًمصالة  :واًمراسمط سملم اًمتعريػ اًمؾغقي واًمتعريػ اًمشـرقمل

ٓؿمــتامألو قمــغم  :ودقمـوء اعمســلًمي، ومفــل ؾمــؿقً صــالة ،وهــق سمــلم دقمــوء اًمعبــودة ،شمؽبـػمه إمم ؾمــالمف

 .اًمدقموء

 وافهالة منتروظٜ بٚفُ ٚب وافسْٜ واإلمجٚد: 

 .(1)(ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ) :ومؼقًمف شمعومم :أمٚ افُ ٚب -1

ـِ قُمَؿــَر ىَمــوَل  طمــديٌمـفــو  ،وملطموديــٌ يمثــػمة :وأمتتٚ افستتْٜ -1 ُبِْتتَل » :^ اهللِىَمــوَل َرؾُمــقُل  :اسْمــ

ْشاَلُم َظَذ ََخْسٍ  َّٓ  :اإْلِ َٓ إَِفَف إِ َٚدةِ َأْن  َٓ تد ,اهللَُص َّّ تاَلةِ  ,اهللَِرُشتقُل  اً َوَأنَّ ُُمَ تٚةِ  ,َوإَِؿتِٚم افهَّ ـَ  ,َوإِيَ تِٚء افزَّ

 .(2)شَوَصْقِم َرَمَوٚنَ  ,ِّٟ اْفتَح وَ 

 .(3)وقمغم وضمقهبو ذم اجلؿؾي ،ومؿـعؼد قمؾقفو :مجٚدوأمٚ اإل -3

تَرَض اهللُ َظتَذ » :وذم احلـديٌ ،(4)واًمقاضمى مـ اًمصؾقات هق اخلؿس اعمؽتقسموت سموس وع ٍَ َؾ

تْقُل َفتَديَّ  ,ِهَل ََخْتٌس َوِهتَل ََخُْستقنَ » :إمم أن ىمول ،«ُأمَّ ِل ََخِْسَغ َصاَلةً  ََ ُل اْف وهمـػمه مــ  ،(5)شَٓ ُيَبتدَّ

   .(6)ٌإطمودي

   .ـالم ادهْػهذا ادَىع مـ   اف ًِٔؼ ظذ * وهذا أوان افؼود 

                                 
 (.193) أيي: اًمـسوء (1)

 (.16« )مسؾؿ»و(، 8« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (. 31) شمقؿقي ٓسمـ «اًمعؿدة ؿمـرح»و(، 6/1) ىمدامي ٓسمـ «اعمغـل»: اكظر (3)

 .جيى ٓ أكف: واًمصقاب وضمقسمف، احلـػقي ومؿذهى، اًمقشمر ذم واظمتؾػ (1)

 .موًمؽ سمـ أكس طمديٌ مـ( 163« )مسؾؿ»و(، 319« )اًمبخوري» أظمرضمف (5)

 (.1/6) ىمدامي ٓسمـ «اعمغـل»: اكظر (6)
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ُٛ ظذ ـؾِّ مسِؿٍ ) :ؿقفف  (.ََتِ

ومـقؿـ دمـى قمؾقـف -ومبلم أكف يشـؽمط  ،ؿمـرع اعممًمػ أن ذم اًمؽالم قمغم مـ دمى قمؾقف اًمصالة

   :ـوً ؿمـروـم -اًمصالة

   .وموًمؽوومر ٓ دمى قمؾقف اًمصالة :أن يُقن مسِاً  -1

 مص جض حض خض مض جس حس خس مس حص ...) :ـٔػ ٕجٔتٛ ظتـ ؿتقل اهلل تًتٚػ :ؾؾ٘ن ؿٔ 

 ؟ؾحقشبقا ظذ ترك افهالة وهؿ ـٍٚر ،(1)(جغ مغ جف حف خف حط مط مظ جع مع

  ّر افًِاء أن افُٚؾر ي قجف إفٔف خىٚبٚنؿر: 

ًمؼقًمـف  :يمـام أن اعمسـؾؿ مؽؾـػ هبـو ،ومفـق مؽؾـػ سموًمصـالة :خىٚب وجقب اف ُِٔتػ :إول

جغ مغ جف  حط مط مظ جع مع جض حض خض مضمص  جس حس خس مس حص ...) :شمعـــومم

 .ؾمبوب شمعذيبفؿأمـ  ومؽون شمريمفؿ ًمؾصالة ؾمبى ،(2)(حف خف

ن ؿموء اهلل شمعجقـؾ قمؼقسمتـف، إ ، وذم اًمدكقوأظمرةأكف يعوىمى قمغم شمريمفو ذم  :وادراد هبذا اخلىٚب

 .(3)وأظمرةذم قمغم ذًمؽ ذم اًمدكقو ويُ 

 :مرانأف وهذا يؽمشمى قمؾق ،ومفق همػم خموـمى سمف :داءخىٚب وجقب إ :افثٚن

 .أكـو ٓ كلمره سموًمصالة طمول يمػره (1 

ومفـق ٓ  ،وٓ يصـح مــف ،ٕكـف ٓ جيـى قمؾقـف إداء :وموشمـف أكف إذا أؾمؾؿ ومال كلمره سمؼضوء مو (1

، اً أو ضمحـقد ،اً يعتؼد وضمقسمف، ؾمقاٌء يموكً اًمرؾموًمي ىمد سمؾغتف أو ل شمؽـ سمؾغتف، وؾمقاٌء يمون يمػره قمــود

 .(4)، وهذا سموس وعأو ضمفالً 

                                 
 (.16 -13) أيي: اعمدصمر (1)

 (.16 -13) أيي: اعمدصمر (1)

 (.35) شمقؿقي ٓسمـ «اًمعؿدة ؿمـرح»: اكظر (3)

 (.1/319) «اًمؽشوف»و ،(11/7) «اًمػتووى»: اكظر (1)
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 ٚن يمــون حيوؾمــى إو ،وٓ شمصــح مـــف ،أن اًمؽــوومر ٓ شمؾزمــف اًمصــالة طمــول يمػـره :خلالصتٜؾ

 .ظمرةقمؾقفو ذم أ

ٍػ ) :ؿقفف َِّ َُ  (.م

 :واعمؽؾػ ذم اصطالح اًمػؼفوء مـ  ع وصػلم :اف ُِٔػ :مـ افنتروط -1

   .اًمعؼؾ .1. اًمبؾقغ .1

  .ومنذا ُّتؾػ أطمدمهو ومؾقس سمؿؽؾػ

ـْ » :وً مرومققمـ سمــ أيب ـموًمـى  طمـديٌ قمـكم :وافتدفٔؾ ظتذ هتذا افنتترط ♦ تُؿ َظت َِ ََ ُرؾِتَع اْف

 ٍٜ ـْ  :َثاَلَث َّ َظ َّ ْجُْقِن اْفت َٔؼ اْفت ٍِ ِِِف َح َّك َي َْ ُِقِب َظَذ َظ َِظَ  ,ٌْ ْٔ ـْ افَّْٚنِِؿ َح َّك َيْسَ  بِلِّ َح َّتك  ,َوَظ ـْ افهَّ َوَظ

َ ِِؿَ     .(1)شَُيْ

 .وهمػمهؿ وأيب ىمتودة ،أيب هريرةو ،قمو شي قمـ :وذم اًمبوب

ومؾدظمقًمـف ومـقام  :وٓ كػسوء ،وً ًمقس طمو ض ،قموىمؾ ،أمو يمقن اًمصالة واضمبي قمغم يمؾ مسؾؿ سموًمغو

 .شمؼدم مـ اًمؽتوب واًمسـي واس وع

َسٚءَ  ًٚ إٓ حٚنو) :ؿقفف ٍَ ُٕ  (.و

وًمـق يموكتـو  ،سمـؾ ٓ جيـقز ألـام أن شمصـؾقو سموس ـوع ،احلو ض واًمـػسـوء ٓ دمـى قمؾـقفام اًمصـالة

   .(2)مسؾؿتلم مؽؾػتلم

 :ؾوافدفٔ ♦

ْٝ » :وً مرومققم  أيب ؾمعقدطمديٌ  .1 َْٔس إذا َحَٚض  .(3)ش؟َومَلْ َتُهؿْ  ,مَلْ ُتَهؾِّ  ,َأَف

تتَٚن ُيِهتُٔبَْٚ َذفِتتَؽ » : وًمؼـقل قمو شـي .1 تتْقمِ  ،-احلـقض  :أي - ـَ َوتِٚء افهَّ ََ َمُر بِ ْٗ َٓ  ,َؾُْتت َو

                                 
( 6/188« )اًمؽؼمى» ذم واًمـسو ل(، 1113« )اًمؽممذي»و(، 1191« )داود أسمق»و(، 1/151« )أمحد» ظمرضمفأ (1)

 (.6/699« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 1911« )موضمف اسمـ»و

 (.7 /3) «اسكصوف»و «اًمؽبػم اًمشـرح»: اكظر( 1)

 (.79« )مسؾؿ»و، ًمف واًمؾػظ( 391« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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اَلةِ  َوِٚء افهَّ ََ َمُر بِ ْٗ    .طمؽؿف طمؽؿ دم احلقض :واًمـػوس ،(1)شُٕ

ٍر أو ٕحِقهو) :ؿقفف ُْ ف بْقٍم أو إؽاٍء أو ُش ُِ َْ َِِْض َمـ زاَل َظ  (.َي

 .أو ؾُمؽر، ومنكف يؼضـل اًمصالة سمعد قمقد اًمعؼؾ إًمقف ،أو إهمامء ،أن مـ زال قمؼؾف سمـقمٍ  :أي

 :ًمف صمالث طموٓت أن زوال اًمعؼؾ سموًمـسبي ًمؼضوء اًمصالة، :وأومود يمالم اعممًمػ

ـِ َموًمِـٍؽ  :اًمعؾامءومقؼضـل سموشمػوق  :زوال اًمعؼؾ سموًمـقم :إوػ ـْ أكـس سْمـ َأن  َرؾُمـقَل  ،عمـو ورد قَمـ

َٕس» :ىَموَل  ^ اهللِ ـْ  ٚ ,َل َصاَلةً تَِم َٓ َٚم َظْْ َٕ َرَهٚ ,َأْو  ـَ ٚ إَِذا َذ َٓ َٔ ِِّ ٚ َأْن ُيَه َٚرُُتَ ٍَّ َُ  .(2)شَؾ

 .ومألكف جيى قمؾقف ىمضوؤهو إذا اؾمتققمى وىمً إداء سموًمـقم ،و يمقن اًمصالة دمى قمغم اًمـو ؿأمّ 

ل قمغم قمؼؾف سموظمتقوره، ًمؽــ ٓ يؼضــل طّ همُ ٕكف  :قؼيض اًمصالةوم :زوال اًمعؼؾ سموًمسؽر :ٜٔافثٕٚ

   .طمتك يزول ؾمؽره

ؾمـقاء يمـون -ومنكـف يؼضــل يمـؾ اًمصـؾقات  :ومؿــ أهمؿـل قمؾقـف :زوال اًمعؼـؾ سمـوسهمامء :افثٚفثٜ

 .-سموظمتقوره أو سمغػم اظمتقوره، وؾمقاء ـموًمً اعمدة أو ىمصـرت

ـُف هُمِشـ» :مقىمقومـــوً   طمـديٌ قمــامر سمــ يوؾمــر-1 :وافتدفٔؾ صُمــؿ   ،َٓ ُيَصـكمِّ  وً َل قَمَؾْقــِف صَماَلصمــَأك 

ُٝ  :اؾْمَتَػوَق سَمْعَد صَماَلٍث وَمَؼـوَل  ْٔ َِّ ًَ ُمـْـُذ صَمـاَلٍث  :وَمَؼـوًُمقا ؟َهتْؾ َصت ْق  ,اً َأْظُىتقِن ُوُضتقء :وَمَؼـوَل  ،َمـو َصـؾ 

 َٖ َؽ افثَّاَلَث  ,َؾَ َقضَّ ِْ  .(3)شُثؿَّ َصذَّ تِ

 .(4)سمـ ضمـدب وذم اًمبوب قمـ ؾمؿرة

 .(5)سمجومع زوال اًمعؼؾ ذم يمؾ مـفام :ًمف سموًمـو ؿ وً إحلوىمو -1

                                 
 .ًمف واًمؾػظ( 335« )مسؾؿ»و(، 311« )اًمبخوري» ضمفأظمر (1)

 .ًمف واًمؾػظ( 681« )مسؾؿ»و(، 597« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

« إوؾمط» ذم اعمـذر واسمـ(، 1/79« )اعمصـػ» ذم ؿمقبي أيب واسمـ(، 1/179« )اعمصـػ» ذم اًمرزاق قمبد أظمرضمف (3)

 .كحقه( 1/571« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/151« )اًمســ» ذم واًمدارىمطـل، ًمف واًمؾػظ( 1/391)

 (.1/391« )إوؾمط» ذم اعمـذر واسمـ(، 1/71« )اعمصـػ» ذم ؿمقبي أيب اسمـ أظمرضمف (1)

 ىمول وهبذا مػقؼ، وهق ريمعي مؼدار اًمقىمً مـ أدرك إذا إٓ يؼضـل ٓ قمؾقف اعمغؿك أن: احلـوسمؾي قمـد اًمثوين اًمؼقل (5)
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 (.وٓ َتِهحي مـ جمْقنٍ ) :ؿقفف

 .اًمصالة ٓ شمصح مـ اعمجـقن

 .ٓ سمد ألو مـ كقي، واعمجـقن ًمقس ًمف ىمصد صحقح اًمصالة أن :وافًِٜ

 (.وٓ ـٚؾرٍ ) :ؿقفف

   .ٓ شمصح اًمصالة مـ اًمؽوومر، وإذا أؾمؾؿ ومال يؼضـل

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ) :ىمقًمــف شمعــومم :افتتدفٔؾو

 .(1)(ۓ ۓ ﮲

اًمـالزم مـتـػ ًمميـي  وهـذا ،ىمضوءهو سمعد إؾمالمفيؼتضـل وضمقب  أداء اًمصالةٕن وضمقب و

 .اًمؽريؿي

اً ) :ؿقفف ُْ ْسٌِِؿ ُح ُّ  (.ؾْ٘ن َصذَّ ؾ

  .ومنكـو كحؽؿ سملكف مسؾؿ طمؽامً  ،إذا صغم اًمؽوومر طمول يمػره صالةً 

ٕىمورسمـف اعمسـؾؿلم دون اًمؽػـور، ودمـري قمؾقـف  فُ ُتـيمَ ومؽمِ  ،ا مـوت قمؼـى اًمصـالةإذ :وظذ هذا •

 .اعمسؾؿلم أطمؽومِ  ؾمو ُر 

َّٓ » :وً مرومققم طمديٌ أكس  :وافدفٔؾ ♦ َد َأْن َٓ إَِفتَف إِ ِٓ ـْ َص َ َْتٚ ,اهللَُم َِ َبَؾ ؿِْب َْ َوَصتذَّ  ,َواْشتَ 

َؾ َذبَِٔحَ َْٚ ,َصاَلَتَْٚ ـَ َق ادُْسِِؿُ  ,َوَأ ُٓ ْسِِؿِ  ,َؾ ُّ ِْ
ِْٔف َمٚ َظَذ ادُْسِِؿِ  ,َفُف َمٚ فِ َِ ومبلم أكـف إذا صـغم أظمـذ  (2)شَوَظ

   .طمؽؿ اعمسؾؿلم

َمُر هبٚ صٌٌر فَسْبعٍ ) :ؿقفف ْٗ  (.وُي

  .يمون أو أكثك اً جيى قمغم اًمقزم أن يلمر اًمصبل إذا سمؾغ ؾمبع ؾمـلم سموًمصالة، ذيمر

                                
 

 .واًمشوومعقي اعموًمؽقي

 (.38: )إكػول (1)

 (.393« )اًمبخوري» ضمفأظمر (1)
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ـِ ؿُمَعْقٍى  :وافدفٔؾ ـْ َأسمِقِف  ،طمديٌ قَمْؿِرو سْم ِه مرومققمقَم ـْ ضَمدِّ تاَلةِ فَِستْبِع » :وً قَم ْؿ بِٚفهَّ ـُ ُمُروا َأْبََْٚء

ًَنتر ِشِْغَ  ,ِشِْغَ 
ٚ فِ َٓ ْٔ َِ ْؿ ِ   ,َواضترُبقُهْؿ َظ ُٓ َْْٔ ُؿقا َب َّ َوَؾرِّ    .(1)شَوِٚجعِ اْفت

ًَْؼٍ ) :ؿقفف ُب ظِٔٓٚ ف  (.وُيْْضَ

ومـنن قمـغم اًمـقزم أن  يصـكم،ؾمــلم وهـق ٓ  وسمؾـغ قمشــرَ  ،إذا قّمؾؿف اًمصالة واًمطفورة وأمره هبـو

 .احلديٌ اًمسوسمؼ :وافدفٔؾ يضـرسمف طمتك يصكم،

   .ٕن اعمراد شملديبف ٓ شمعذيبف :وذفؽ :همػم مؼمح وً ويؽقن وـرسم

َغ   أثْٚنِٓٚ) :ؿقفف َِ  (.أظٚدَ  ,أو بًَدهٚ   وؿ ِٓٚ ,ؾْ٘ن َب

ومنكـف يعقـد  ،اًمقىمـً ىمبؾ ظمـروجإذا سمؾغ اًمصبل اًمذي يصكم ذم اًمقىمً أصمـوء اًمصالة، أو سمعدهو 

 .اًمصالة اًمتل أداهو ىمبؾ سمؾقهمف

ومـال إذ وىمعـً ىمبـؾ اًمبؾـقغ،  :كوومؾـي ذم طمؼـفيموكً أن شمؾؽ اًمتل صالهو ىمبؾ سمؾقهمف  :وافًِٜ ♦

 .(2)قمـ اًمػريضي ئدمز

ُرُم تٖخُرهٚ ظـ َوْؿ ِٓٚ) :ؿقفف  .(وَُيْ

 .قمـ وىمتفو اًمذي ضمعؾفو اهلل ومقف اًمصالة ٓ جيقز ًمإلكسون أن يمظمر

 :ويدل فذفؽ ♦

 .ممىمتي :أي .(3)(ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہہ) :ىمقًمف شمعومم -1

   .(4)( ڇڃ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ) -1 

                                 
« اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/197« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 195« )داود أسمق»و(، 11/369« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.3/138« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 1/119)

 ٓ واهلل، اعمطؾقب قضمفاًم قمغم اًمصالة وهل اًمقىمً وفمقػي أدى ٕكف: يعقد أن جيى ٓ: احلـوسمؾي قمـد اًمثوين اًمؼقل (1)

 .واًمعثقؿلم، إسمراهقؿ سمـ وحمؿد، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره مرشملم، سموًمعبودة يلمر

 (.193) أيي: اًمـسوء (3)

 (.5 ،1) أيي: اعموقمقن (1)
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   .«وإٕا أخروهٚ ظـ وؿ ٓٚ ,مل يسـقهٚ بٚفُِٜٔ» :ىمول اسمـ مسعقد

  .«ٓ تهِح إٓ بف ,اصسضف اهلل ْلٚ ًٚ إن فِهالة وؿ » :ىمقل قمؿر  -3

عَ ) :ؿقفف ّْ  (.إٓ فٍْٚو اجل

 :وىمتفو طموًمتلم قمـاًمصالة  شملظمػم ؿاؾمتثـك مـ تري 

 .ممـ ًمف اجلؿعوهق  ،إذا كقى اجلؿع :احلٚفٜ إوػ

 .(1)^ومعؾ اًمـبل  :وافدفٔؾ ♦

ف ؿريب) :ؿقفف ُِ ضِٓٚ افذي ُُيَهِّ ٌٍِؾ بَؼْ  (.ًٚ ودُِْنَ 

   .وً اعمشتغؾ سمشـرط اًمصالة اًمذي حيصؾف ىمريب :احلٚفٜ افثٕٜٚٔ

ــف -يمســؽم اًمعــقرة أو اًمطفــورة-ة ومــنذا اؿمــتغؾ اسكســون سمتحصـــقؾ ؿمـــرط اًمصــال ، ويعؾــؿ أك

   .ومؾف شملظمػم اًمصالة قمـ وىمتفو ،وً ؾف ىمريبؾمـقحّص 

رَ ) :ؿقفف ٍَ ـَ  (.وَمـ َجَحَد ُوجقهَبٚ 

 .سمن وع اًمعؾامء ،مـ ضمحد وضمقب اًمصؾقات اخلؿس، ومفق يموومر مرشمد

ؿــ ضمحــد وضمــقب ، وم، وهـذا مـــ اًمـــقاىمض^ممــو ضمـوء سمــف اًمـبــل  وً أكــف ضمحـد ؿمـــقت :وافًِتٜ

 .ومؼد يمّذب اهلل شمعومم ذم ظمؼمه ،ةاًمصال

ُٚوٕ) :ؿقفف ٓٚ َُتَ ـُ ِٜ ظْٓٚ ًٚ وـذا َتِٚر ُٝ افثٕٚٔ َسَّ وضَٚق وؿ
َٖ  (.وَدظُٚه إمٌٚم أو ٕٚنُبف ؾ

 .ومنكف حيؽؿ سمؽػره ،ًمؽـف شمورك ألو سمقضمقب اًمصالة اً إذا يمون مؼر

 :وافدفٔؾ ♦

 .(2)(ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ) :ىمقًمف شمعومم -1

رِ » :وً مرومققم  طمديٌ ضموسمر -1 ٍْ ُُ ِك َواْف ْ ُجِؾ َوَبْغَ افؼِّ تاَلةِ  ,َبْغَ افرَّ ومجعـؾ  ،(1)شَتتْرُك افهَّ

                                 
 (.793« )مسؾؿ»و(، 1199« )اًمبخوري»: اكظر (1)

 (.11) أيي: اًمتقسمي (1)
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   .ومؿـ أداهو ومفق اعمسؾؿ ،احلّد سملم اسؾمالم واًمؽػر شمرك اًمصالة ^

تتاَلةُ » :وً مرومققمــ  طمــديٌ سمريــدة -3 ُؿ افهَّ ُٓ ْٔتتَْ ََْْْٔتتٚ َوَب تتُد افَّتتِذي َب ْٓ ًَ تتٚ ,اْف َٓ ـَ ـْ َتَر تت َّ تتْد  ,َؾ ََ َؾ

رَ  ٍَ  .(2)شـَ

اَلةُ  ,َرْأُس إَْمِر اإِلْشاَلمُ » :وً مرومققم طمديٌ معوذ  -1 قُدُه افهَّ ُّ  .(3)شَوَظ

اًمؼـقل  ،وً قمؿقمـ ^قمــ أصـحوب اًمـبـلِّ  -وهـق مــ اًمتـوسمعلم-وكؼؾ قمبد اهلل سمـ ؿمـؼقؼ  -5

ٍد » :ومؼول ،سمتؽػػم شمورك اًمصالة َّّ َٚن َأْصَحُٚب ُُمَ ْٔئ ^ـَ ـَ إَْظت ًٚ َٓ َيتَرْوَن َصت ترٌ ِمت ٍْ ـُ تُف  ـُ َؽتْرَ  ,َاِل َتْر

اَلةِ     .(4)شافهَّ

ْشاَلمِ » : ىمول قمؿرو اَلةَ  ,َٓ َحظَّ ِ  اإْلِ ـْ َتَرَك افهَّ َ
ِ  .(5)شد

 وحيؽؿ سمؽػره إذا شمقاومر ومقف ؿمـرـمون: 

 .إذا دقموه اسموم أو كو ى اسموم ٕداء اًمصالة، وملصـر قمغم شمريمفو (1

سمـؾ طمتـك يضــقؼ  ،ؼتـؾ سمـؽمك إوممدمؿع إًمقفو، ومـال يُ أن يضـقؼ وىمً اًمصالة اًمثوكقي اًمتل  (1

   .وىمً اًمثوكقي

كحؽــؿ ٓ ومنكـــو  ،ول يبــؼ قمــغم همــروب اًمشــؿس إٓ ىمؾقــؾ ،إذا شمــرك اًمظفــر واًمعصـــر :ؾّتتثالً 

 .ٕكف ىمد يظـ ضمقاز اجلؿع مـ همػم قمذر :سمؽػره

 .سموًمشـرـملم ،وموعمشفقر مـ اعمذهى أكف يؽػر سمؽمك صالة واطمدة :وظذ هذا •

                                
 

 (.81« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 ذم واحلويمؿ(، 1979« )موضمف اسمـ»و( 163« )اًمـسو ل»و(، 1611« )اًمؽممذي»و(، 38/19« )أمحد» أظمرضمف (1)

 .وصححف( 1/6« )اعمستدرك»

« موضمف اسمـ»و( 19/111« )اًمؽؼمى» ذم واًمـسو ل(، 1616« )اًمؽممذي»و(، 36/315« )أمحد» أظمرضمف (3)

 (.5136« )اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وصححف(، 3973)

 (.1/115« )إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي وصححف(، 1611« )اًمؽممذي» أظمرضمف (1)

 (.7/139« )اعمصـػ» ذم ؿمقبي أيب واسمـ(، 1/159« )اعمصـػ» ذم اًمرزاق قمبد أظمرضمف (5)



  

 
 كتةةةةةةةةةةةةةةةةةاب الصةةةةةةةةةةةةةةةةةال 

 
168 

تد» :وً مو ورد قمـ مؽحقل مرومققم :فٔؾوافد ♦ ِّّ ًَ تاَلَة ُمَ  ـْ َتَرَك افهَّ ُٜ  ,اً َم ت ْٝ ِمْْتُف ذِمَّ تْد َبِرَنت ََ  اهللَِؾ

   .(2()1)شَوَرُشقفِفِ 

َ ُؾ ح ك ُيْسَ َ َٚب ثالث) :ؿقفف َْ  (.ؾٔٓا ًٚ وٓ ُي

 عمـو شمؼـدم مــ إدًمـي، وحلـديٌ اسمــ قمبـوس :ًمؽػـره :ومنكـف يؼتـؾ ،إذا أصـر قمغم شمريمف ًمؾصـالة

َل دِيَْفُ » :وً مرومققم  ـْ َبدَّ قهُ  ,َم ُِ    .(3)شَؾْٚؿُ 

   .ىمبؾ أن يؼتؾ وً ًمؽـ جيى أن يستتوب صمالصم

ـْ َأسمِقفِ  طمديٌ :ودفِٔف ♦ ُف ىَموَل  ،قَمْبٍد اًْمَؼوِريِّ قَم ـِ » :َأك  َر ْب َّ ـْ ؿَِبتِؾ اْفتَخ َؿِدَم َظَذ ُظ ىَِّٚب َرُجتٌؾ ِمت

ـْ  ََٖفُف َظ , َؾَس ِريِّ ًَ َْص ْٕ رُ  أيب ُمقشتك ا َّ ُه, ُثؿَّ َؿَٚل َفُف ُظ ْخَزَ
َٖ ِٜ َختَزٍ  :افَِّْٚس َؾ َب رِّ ٌَ ـْ ُم ْؿ ِم ُُ َٚن ؾِٔ ـَ َهْؾ 

 ؟(4)

َٚل  ََ ؿْ  :َؾ ًَ َد إِْشاَلِمفِ  ,َٕ ًْ َر َب ٍَ ـَ ُ ْؿ بِفِ  :َؿَٚل  .َرُجٌؾ  ِْ ًَ ترُ  :َؿَٚل  ؟َؾَا َؾ َّ تَٚل ُظ ََ تُف, َؾ ََ ْبَُْٚه َؾوترْبَْٚ ُظُْ َأَؾتاَل  :َؿرَّ

قُه  ُّ تؾَّ َيتْقٍم َرِؽٍٔت ,ًٚ َثاَلثَحَبْسُ  ـُ قُه  ُّ  ُ ّْ ًَ قهُ  ,ًٚ َوَأْض ُّ تُف َيُ تقُب َوُيَراِجتُع َأْمتَر  :َواْشتَ َ ْبُ  َِّ ًَ , ُثتؿَّ َؿتَٚل اهللَِف

رُ  َّ ُٓ  :ُظ ِْل ,َومَلْ َأْرَض  ,َومَلْ آُمرْ  ,ؿَّ إِنِّ مَلْ َأْحوترافِ ٌَ َِ  .(5)شإِْذ َب

 .ٕن طمؽؿف طمؽؿ اعمرشمدو -

 .(6)ُيؼتؾومنن ل يتى ومنكف  -

 

 

 

                                 
 .وعقػ وإؾمـوده(، 19/179« )اًمشعى» ذم واًمبقفؼل(، 15/357« )أمحد» أظمرضمف (1)

 .ىمدامي اسمـ: واظمتوره، اًمثالصمي إ ؿي ىمقل قوه سموًمؽؾقي، اًمصالة شمورك يؽػر ٓ أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 (.3917« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

(1)  ِٜ َب رِّ ٌَ ـْ  َهْؾ  أي :َخَزٍ  ُم ـْ  ضَموءَ  ضَمِديدٍ  ظَمؼَمٍ  ِم  .سَمِعقَدةٍ  سماَِلدٍ  ِم

 (.8/359« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/311« )اعمسـد» ذم واًمشوومعل ،(16« )اعمقـمل» ذم موًمؽ أظمرضمف (5)

 اضمتفود إمم راضمعيٌ  وقمدمفو اعمرشمد اؾمتتوسمي أن: شمقؿقي اسمـ وىمول اؾمتتوسمتف، دمى ٓ اعمرشمد أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (6)

 .اسموم



 

 
 التعليل املكيع على  ساد املضتكيع

 
169 

   :ؿٚل ادٗفػ

[ ٍٜ ِٜ  ,ظتتذ افرجتتِٚل ادَّٔتتغَ  ,مهتتٚ َؾْرَضتتٚ ـٍٚيتت تتِس ادُ قبتت ّْ تتٍد  ,فِهتتِقاِت اخل َِ ُيََٚتتتُؾ أهتتُؾ ب

قمهٚ ـُ ُرُم ُأْجتَرُُتا ,َتَر ِٝ ادتٚلِ  ,وَحْ دٍ  :ٓ َرْزٌق متـ بٔت تَدِم ُمَ َىتقِّ ًَ ِّٔ  ,ف ُن َصت ذِّ َٗ  ًٚ ظٚدِت ًٚ َأمْٔت ًٚ ويُتقُن ادت

 ِٝ ُِٓا ؾٔف ,ؾ٘ن َتَنٚحَّ ؾٔف اثْٚن ,بٚفَقْؿ َم أؾَو ُِٓا   دِيِْف ,ُؿدِّ ِِف ,ثؿ َأْؾَو َْ ترانُ  ,وَظ  ,ثؿ َمتـ خَي تُٚره اجْلِ

 ٌٜ ًٜ توهق ََخَْس ظنت ,ثؿ ُؿْرَظ تق   ,رَة مجِت ُِ ُِٓتٚ ظتذ ُظ تر ,ُيَرتِّ ِّٓ ِٜ  ,اً ُمَ َى بِت َِ ِْٔف    جتٚظالً  ,ُمست َبَِؾ اف ًَ ُأصتب

ْٔف َٕ ٍِ  ,ؽَر ُمسَ ْديِرٍ  ,ُأُذ  َ ِْ ِٜ َئّْاْفتَح    ًٚ ُم َِ ًَ افهالُة خٌر متـ ) :بًَدمهٚ   َأذاِن افهْبِح  ؿٚنالً  ,وِصآً  ًٚ ْٔ

تغِ  (افْقمِ  َؾ  ,وهل إحدى ظؼَة َُيُْدُرهٚ ,َمرَّ ُٓ َن   مُِٕٚتف إن َشت بت ,وُئَُؿ َمتـ َأذَّ  ,ًٚ وٓ َيِهتحي إٓ ُمَرتَّ

ِحْ مـ ,ًٚ م قافِٔ ِْ ِّٔتزٍ  ,ًٚ أو َمِحقٕ ًٚ َظْدٍل وفق ُم َ ِزُئ مـ ُُم ُِٓا َؾْهتٌؾ ـثترٌ  ,وَُيْ مٌ  ,وُيتْبىِ وٓ  ,وَيستٌر ُُمَترَّ

ْجُر بًَد ِٕهِػ افِٔؾِ  ٍَ ِٝ إٓ اْف ِزُئ ؿبَؾ افَقؿ ـي ُجِقُشف بًَد أذاِن  ,َُيْ َّ وُيَس تَع  ,اً ٌِرِب َيستراْفتت وَمتـ مَجَ

َن فتتألُ تَأو َؿوتت َٝ َأذَّ ٍٜ  ,وػك َؾقانِتت ًِف ُم ٚبًُ تتف ِ ّ  ,ثتتؿ أؿتتَٚم فُتتؾِّ َؾريوتت ـي فستتِٚم ُ تتف    ,اً وُيَستت َِ وَحْقَؿ

ِٜ اْفتَح  َِ ًَ ُٓ » :وؿقُفف بًَد ؾراِؽف ,ْٔ ِٜ افِ  اف ٚمَّ
ْظَقةِ ِٜ  ,ؿَّ َربَّ ِهِذه افدَّ تد ,وافهتالةِ افَٚنّت َّّ َٜ  اً آِت ُُمَ افقشتِٔ

 َٜ ْثُف َمَٚم ,وافٍؤِ ًَ  .[شفافذي َوَظْدتَ  اً ُمّقد ًٚ واْب

ـى ذًمـؽ سمحؽـؿ إذان  ،عمـو شمؽؾـؿ اعممًمـػ قمــ طمؽـؿ اًمصـالة :مْٚشبٜ افبتٚب كوؾمـى أن ُيعؼِّ

   .ى سمعد ذًمؽ سموًمؽالم قمغم أطمؽوم اًمصالةإذ مهو اًمقؾمـقؾي ًمؾـداء ألو، ًمقعؼِّ  :واسىمومي

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) :ومــــــف ىمقًمـــــف شمعـــــومم ،اسقمـــــالمُ  :إذان فٌتتتتٜ

َـّ ؾَ » :عمـ همسؾـ اسمـتف ^ ومـف ىمقًمف ،(1)(ڄ ِْل ,َِ٘ذا َؾَرْؽُ  َّٕ  .-وملقمؾؿــل :أي- .(2)ش...َؾآذِ

الة ًمإلقمالم سمف :اًمتعبخد هلل سمذيمٍر خمصقص :ًٚ صترظ  .(3)سمعد دظمقل وىمً اًمص 

                                 
 (.3) أيي: اًمتقسمي (1)

 . إكصوريي قمطقي أم قمـ( 939« )مسؾؿ»و(، 1153« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.19 /1) «اعمستؼـع زاد قمغم اعمؿتع اًمشـرح»: اكظر (3)
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 .مصدر أىموم، وهق ضمعؾ اًمشـلء مستؼقامً  :واإلؿٚمٜ فٌٜ

 .سموًمؼقوم إمم اًمصالة سمذيمر خمصقص إقمالمٌ  :ًٚ وصترظ

 .وم ًمؾصالة سمذيمر خمصقصاًمتعبد هلل سموسقمالم سموًمؼق :أو هل

 إذان واإلؿٚمٜ منتروظٚن بٚفُ ٚب وافسْٜ واإلمجٚد.   

 .(1)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) :ومؼقًمف شمعومم :أمٚ افُ ٚب -1

َع إََذانَ » :ىَمـوَل  مـفو طمديٌ أكـس  ،وملطموديٌ يمثػمة :وأمٚ افسْٜ -1 ٍَ  ,ُأِمتَر بِتاَلٌل َأْن َيْنت

 َٜ َّٓ  ,َوَأْن ُيقتَِر اإِلَؿَٚم َٜ إِ  .(2)شاإِلَؿَٚم

 ،طمؽـوه  ــع مــ اًمعؾــامء ،ومؿـعؼــد قمـغم مشــروقمقتفام ًمؾصــؾقات اخلؿـس :وأمتٚ اإلمجتٚد -3

  .(6)يوقـواًم ،(5)واسمـ ىمدامي ،(4)واسمـ قمبد اًمؼم ،(3)اسمـ هبػمة :مـفؿ

 .سموعمديـي ذم اًمسـي إومم مـ األجرة واسىموميٌ  إذانٌ  عَ ـرِ ؿُم وىمد 

ـَ قُمَؿــَر  :ويتتدل ْلتتذا ♦ ــ تتَٚن » :ىمــولطمــديٌ اسْم ُّ ـَ قَن ِحتتَغ َؿتتِدُمقا اْفتتت ُّ
َّ ْسِِ تتقنَ اْفتتت ًُ

ِّ  َ َٜ ََيْ  ,ِديَْ

تتاَلةَ  َُّْٔتقَن افهَّ ََٔ َح تتٚ ,َؾ َْٔس ُيَْتتَٚدى َْلَ تتقا َيْقمت ,َفتت ُّ َِّ َُ ؿْ  ًٚ َؾَ  ُٓ ُوتت ًْ تتَٚل َب ََ ُٚؿقشتت :ِ  َذفِتتَؽ, َؾ َٕ ِتتُذوا  ِمْثتتَؾ  ًٚ اِّتَّ

ؿْ  ُٓ ُو ًْ ُٚؿقِس افََّْهَٚرى, َوَؿَٚل َب ترُ  ًٚ ؿَبْؾ ُبق :َٕ َّ تَٚل ُظ ََ تقدِ, َؾ ُٓ َٔ ُثتقَن َرُجتالً  :ِمْثَؾ َؿْرِن اْف ًَ َٓ َتْب ُيَْتٚدِي  َأَو

َٚل َرُشقُل  ََ اَلةِ, َؾ اَلةِ  !َيٚ باَِلُل  :^ اهللِبِٚفهَّ  بِٚفهَّ
 .(7)شُؿْؿ َؾَْٚدِ

                                 
 (.9) أيي: اجلؿعي (1)

 (.378« )مسؾؿ»و(، 695« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.88 /1) «اًمعؾامء إ ؿي اظمتالف»: اكظر (3)

 (.139 /11) «اًمتؿفقد»: اكظر (1)

 (.193 /1) «اعمغـل»: اكظر (5)

 (.77 /3) «اعمجؿقع»: اكظر (6)

 (.377« )مسؾؿ»و(، 691« )اًمبخوري» أظمرضمف (7)
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   .بًد ذفؽ ٕنترد   اف ًِٔؼ ظذ ـالم ادهْػ* 

ٍٜ ) :ؿقفف  (.مهٚ َؾْرَضٚ ـٍٚي

 .ومرٌض قمغم اًمؽػويي :وميطمؽؿ إذان واسىم

ـِ احْلَُقْيِرث :ويدل فذفؽ أدفٜ مْٓٚ ♦ ُٝ افَّْبِتلَّ » :ىمول  طمديٌ َموًمِِؽ سْم ْٔ ـْ  ^َأَت تٍر ِمت ٍَ َٕ   ِ

ًٜ  ,َؿْقِمل ت َِ ْٔ ـَ َف َْٚ ِظَْْدُه ِظنتتري ّْ َؿ
َٖ تَٚن َرِحتٔاً  ,َؾ ـَ تاَّ َرَأى َصتْقَؿَْٚ إَِػ َأَهٚفَِْٔتٚ ,ًٚ َرؾَِٔت َو َِ ت :َؿتَٚل  .َؾ ًُ قا اْرِج

ؿْ  ِٓ تتقا ؾِتتٔ ُٕ ق ُُ قا ,َؾ ِي تتقُهْؿ َوَصتت ُّ ِِّ تتاَلةُ  ,َوَظ ؿْ  ,َؾتتَِ٘ذا َحوتتترْت افهَّ ـُ تتْؿ َأَحتتُد ُُ ْن َف ذِّ َٗ ُٔتت ِْ ْؿ  ,َؾ ُُ مَّ ُٗ َٔتت َوْف

ؿْ  ـُ َزُ ـْ    .(1)شَأ

 (.ظذ افرجٚلِ ) :ؿقفف

ز هبــو مـــ ؽَم أهنـام ومــرض يمػويـي ذم طمــؼ اًمرضمـول، وهــذه اجلؿؾـي يــدظمؾ ومقفـو أمــران، وحُيـ :أي

   :أمريـ

 .، ومؾقس قمؾقفـ أذان وٓ إىموميافْسٚءوُّترج  افذـقر يدظمؾ ومقفو .1

   .(2)«وٓ يسـ ،قمغم أن إذان ٓ يشـرع ذم طمؼفـ :اشمػؼقاو» :ىمول اسمـ هبػمة

 ٓ يشـــرع ألـــ آضمــتامع، ومؾســـ مـــ أهــؾاًمـســوء و ،أن إذان ذم إصــؾ ًمإلقمــالم :وافًِتتٜ

   .اجلامقمي وآضمتامع

   .وٓ يشـرع ألـ رومع اًمصقت ،صقتإذان يشـرع ومقف رومع اًموٕن 

 :وذفتؽ :، أمو اًمقاطمد ومال جيى قمؾقـف إذانحٚل ـقهنؿ مجٚظٜ (افرجٚل) :ويدظمؾ ذم ىمقًمف .1

 .ويمذا اسىمومي ،ٕن إذان إقمالم، واًمقاطمد ٓ حيتوج ًمذًمؽ

إكام يستحى إذان ذم طمؼ اًمقاطمد، عمو ومقف مـ كقؾ ومضـو ؾ إذان، وىمـد ورد ذم طمـديٌ قمؼبـي 

ٍٜ بَِجَبتتؾٍ  »مرومققمــًو  ر سمــ قمــوم َّٔ
ـْ َراِظتتل َؽتتٍَْؿ ِ  َرْأِس َصتيِ تْؿ ِمتت ُُ ُٛ َربي َجتت ًْ تتاَلةِ  ,َي ُن بِٚفهَّ ذِّ َٗ  ,ُيتت

                                 
 (.671« )مسؾؿ»و(، 618)« اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.89 /1) «اًمعؾامء إ ؿي اظمتالف»: اكظر (1)
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َُقُل  ,َوُيَهعِّ  َٔ نُ  : اهللَُؾ ذِّ َٗ ُيُروا إَِػ َظْبِدي َهَذا ُي ْٕ اَلةَ  ,ا ُٔؿ افهَّ
َِ ْبتِدي  ,خَيَُٚف ِمِّْل ,َوُي ًَ

تْرُت فِ ٍَ َؿتْد َؽ

ُ ُف  ِْ َٜ اْفتَج َوَأْدَخ َّْ»(1). 

 (.ادَّٔغَ ) :ؿقفف

اسىمومـي ذم اًمؼـرى وإمصـور، ومخـرج سمـذًمؽ اعمسـوومر،  :مـ ؿمـروط وضمقب إذان واسىمومـي

 .(2)ومال جيى قمؾقف إذان، وًمؽـف يستحى ذم طمّؼف

ِٜ ) :ؿقفف ِس ادُ قب ّْ  (.فِهِقاِت اخل

 .ذان واسىمومي يؽقكون ًمؾصؾقات اخلؿس اعمػروووت، دون اًمـقاومؾإ

 .طمقٌ إكف ل يـؼؾ قمـف أكف أذن ًمغػم اًمػرا ض ،^ومعؾ اًمـبل  :وافدفٔؾ ♦

ـُقمهٚ) :ؿقفف ٍد َتَر َِ  (.ُيََٚتُؾ أهُؾ ب

 .ًمتعطقؾفؿ هذا اًمػرض :ألؿ اً إذا شمرك أهؾ سمؾد إذان واسىمومي، ومنن اسموم يؼوشمؾفؿ شمعزير

 :ىمــول  ساًمظــوهرة، وىمــد ورد قمـــ أكــ أن إذان واسىمومــي مـــ ؿمــعو ر اسؾمــالم :وافًِتٜ

َٚن َرُشقُل » ْر َح َّك ُيْهتبَِح  ,ًٚ إَِذا َؽَزا َؿْقم ^ اهللِـَ
ٌِ َع َأَذإت ,مَلْ ُي ِّ ْع َأَذإت ,َأْمَستَؽ  ًٚ َؾتِْ٘ن َشت َّ  ًٚ َوإِْن مَلْ َيْست

َد َمٚ ُيْهبُِح  ًْ    .(3)شَأَؽَٚر َب

ُرُم ُأْجَرُُتا) :ؿقفف ِٝ ادٚلِ  ,وَحْ دٍ  :ٓ َرْزٌق مـ بٔ َدِم ُمَ َىقِّ ًَ  (.ف

سمـذًمؽ هلل، وٓ يطؾـى قمـغم  وً ومقـبغل ًمإلكسـون أن يػعؾـف متؼرسمـ ،إصؾ أن إذان ىمرسمي وقمبودة

ـْ اً ذًمؽ أضمـر ًمالكشـغول  :ؼـد ٓ يقضمـد ذم سمعـض إطمقـون مــ يـتـدب ًمـفومٕن إذان مفؿـي  ، وًمؽـ

   .سموًمرزق وكحق ذًمؽ، أو ٕن اعممذن إذا ىموم سمف اكشغؾ قمـ رزىمف

                                 
 .إًمبوين وصححف ،(666) واًمـسو ل ،(1193) داود أسمق أظمرضمف (1)

 إذا، واًمعثقؿلم إسمراهقؿ، سمـ وحمؿد، اًمسعدي: واظمتوره اعمسوومريـ، قمغم يمذًمؽ جيبون أهنام: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .آيمد طمؼفؿ ذم واسىمومي  وقمي، اعمسوومرون يمون

 (.381« )مسؾؿ»و، ًمف واًمؾػظ( 1913« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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 :ِق مـ حٚف غهذا ؾا يٖخذه ادٗذن ٓ خي ٕجؾ

ــلن يســتلضمر ؿمخصــ :إضمــرة :إوػ ، مومفــذا حمــرّ  :ًمقــمذن أو يؼــقؿ سمؿبؾــغ يمــذا مـــ اعمــول وً سم

 :وافدفٔؾ

ٕ» :وً مرومققم طمديٌ قمثامن سمـ أيب اًمعوص -1 ذِّ َٗ ِْذ ُم ُْٖخُذ َظَذ َأَذإِِف َأْجر ًٚ َواِّتَّ    .(1)شاً َٓ َي

ـِ قُمَؿـرَ  ىَموَل  ؾَمِؿْعً َرضُمالً » :ىمول ءاًمبؽو كمو ورد قمـ حيق -1 سْم وَمَؼـوَل ًَمـُف  ،اهللِإينِّ ُأطِمبخـؽ ذِم  :ِٓ

ـُ قُمَؿرَ  ًَ شُمْبِغُضــِل ذِم  ،اهللَِأَكـو ُأطِمبخـؽ ذِم  !اهللِؾُمـْبَحوَن  :ىَمـوَل  ،اهللَِوَأَكو ُأسْمِغُضؽ ذِم  :اسْم  :ىَمـوَل  ؟اهللَِوَأْكـ

 .(2)«اً وَمنِك ؽ شَمْلظُمُذ قَمغَم َأَذاكِؽ َأضْمر ،َكَعؿْ 

ٕن سمقـً اعمـول ووـع ًمقصــرف ذم مصـوًمح  :س سمـفلومفـذا ٓ سمـ :ْزق مـ سمقـً اعمـولاًمرَ  :افثٕٜٚٔ

 .اعمسؾؿلم، ومـ مصوًمح اعمسؾؿلم إذان واسىمومي

 وً يعطقكف رزىمـ وً ومال يعّقـو ممذك ،ًمؽـ يـبغل قمغم اسموم إقمظؿ أو كو بف أن حيوومظو قمغم سمقً اعمول

أطمـدمهو متطـقع سمـوٕذان ٓ يريـد  ،اصمــلم، ومؾق ومرض وضمـقد وً وهؿ جيدون مـ يتطقع وٓ يلظمذ ؿمـقت

عٍ ) :وًمذًمؽ ىمول اعممًمػ :ومنكف يؼدم إول :وأظمر ؾمـقلظمذ اًمرزق ،اًمرزق    (.ًمَعَدِم ُمَتَطقِّ

ِّٔ ) :ؿقفف ُن َص ذِّ َٗ  (.ًٚ ويُقُن اد

 ًٜ  :مـ إمقر اف ل يس حٛ أن تُقن   ادٗذن ذـر ادهْػ هْٚ مجِ

ِّٔ افهَّ و، وً تيستحى أن يُؽقَن اعممذن صـقّ  (1  .هق رومقع اًمصقت :ٝت

ِف َظَذ باَِللٍ » :ىمول ًمف ^أن اًمـبل  ،طمديٌ قمبد اهلل سمـ زيد :ويدل ْلذا ♦ َِ تَدى ِمْْتَؽ  ,َأْف ْٕ تُف َأ َّٕ َؾِ٘

                                 
« موضمف اسمـ»و(، 671« )اًمـسو ل»و(، 199« )اًمؽممذي»و(، 531« )داود أسمق»و(، 16/199« )أمحد» أظمرضمف (1)

 .وصححف( 1/191« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 711)

 ىمول(، 9/15« )اًمؽومؾ» ذم قمدي واسمـ(، 11/161) اًمطؼماينو(، 1/181« )اعمصـػ» ذم اًمرزاق قمبد أظمرضمف (1)

 اًمبؽوء حيقك قمغم مداره ٕن: كظر قمؿر اسمـ قمـ إصمر هذا صمبقت ذم»(: 118 صـ« )اعمستطوب اًمثؿر» ذم إًمبوين

 .«وعقػ وهق
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 :، وذم روايـي اًمؽممـذي(2)وأقمـذب ،أطمســ :وأسمعـد، وىمقـؾ ،وأقمـغم ،أرومع :أي :وإٔدى ،(1)شًٚ َصْقت

َْٕدى َوَأَمدي َصْقت» ُف َأ َّٕ  .(3)شَؽ ِمْْ  ًٚ َؾِ٘

 .وٕكف أسمؾغ ذم اسقمالم اعمؼصقد سموٕذان

ِٝ  ًٚ ظٚدِ  ًٚ َأمْٔ) :ؿقفف  (.بٚفَقْؿ

 :يستحى أن يتقومر ذم اعممذن إموكي، وإموكي شمؽقن ذم أمريـ (1

   .قمغم اًمقىمً -1

   .قمغم قمقرات اعمسؾؿلم -1

قمـغم اًمؽـػ و ،ًمؽقكـف ُيـمَمـ قمـغم إوىمـوت :ٕكف حيتوج إمم ذًمؽ :وافًِٜ   اش حبٚب إمغ

ـٌ » :^قمـ اًمـظر إمم اجلػمان، وىمد ىمول اًمـبل  َمُٚم َضِٚم ُّ وَ  ,اإْلِ ـٌ اْفت َ ََت ْٗ ُن ُم ذِّ    .(4)شَٗ

ُِٓا ؾٔف ,ؾ٘ن َتَنٚحَّ ؾٔف اثْٚن) :ؿقفف َم أؾَو  (.ُؿدِّ

ــقزم إذان اصمـــون وشمـوومســو قمؾقــف ــو كؼــدم ،إذا رهمــى ذم شم ــي ومنكـ  :أومضــؾفام ذم اًمصــػوت اعمتؼدم

 .(سموًمقىمً قموعموً  ،أمقـوً  ،وً صـقتّ )

ِِف) :ؿقفف َْ ُِٓا   دِيِْف وَظ  (.ثؿ َأْؾَو

 .ومـؼدم إومضؾ ذم ديـف وقمؼؾف ،إذا شمسوويو ومقام شمؼدم

ً ُيؼدم، ومـنن اضمـتامع أن اًمعوىمؾ يستطقع أن حُيسـ اًمتعومؾ مع اًمـوس، وإذا يمون اًمصـقّ  :وافًِٜ

 .اًمعؼؾ واًمديـ معف آيمد

                                 
 وصححف(، 796« )موضمف اسمـ»و(، 189« )اًمؽممذي»و(، 199« )داود أسمق»و(، 16/191« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/175« )إطمؽوم ظمالصي» ذم وياًمـق

 (.5/37) إصمػم ٓسمـ «اًمـفويي»: اكظر (1)

 (.189« )اًمؽممذي» أظمرضمفو (3)

« اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وصححف(، 197« )اًمؽممذي»و(، 517« )داود أسمق»و(، 11/89« )أمحد» أظمرضمف (1)

(1787.) 
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رانُ ) :ؿقفف  (.ثؿ َمـ خَي ُٚره اجْلِ

م مــ خيتــوره اجلــػمان،  :ذا شمسـوويو ذم هــذاإ مـــ جيؿعفــؿ اعمسـجد، ؾمــقاء يمــوكقا  :واجلترانىُمــدِّ

 .ُكظَِر إمم ىمقل إيمثر ،مالصؼلم أو همػم مالصؼلم، ومنن شمعذر إ وقمفؿ

أهنؿ أقمؾؿ سمؿـ يبؾغفؿ صقشمف، وٓ يـظر إمم طمريؿفؿ، ويؽػ قمــ قمـقراهتؿ، ومـوقمتؼم  :وافًِٜ

َح سمف يموسمو    .مياظمتقورهؿ، وُرضمِّ

ٌٜ ) :ؿقفف  (.ثؿ ُؿْرَظ

   .ومنكـو كجري اًمؼرقمي سمقـفام ،إذا شمسوويو ذم  قع مو شمؼدم

ــَرَة  طمــديٌ أيب :وافتتدفٔؾ تتُؿ افَّْتتُٚس َمتتٚ ِ  افِّْتتَداِء » :ىَمــوَل  ^ اهللَِأن  َرؾُمــقَل  ،ُهَرْي َِ ًْ َفتتْق َي

ػِّ إول ْٔفِ  ,َوافهَّ َِ قا َظ ُّ ِٓ َّٓ َأْن َيْسَ  قا ,ُثؿَّ مَلْ ََيُِدوا إِ ُّ َٓ ْشَ   .(1)شَٓ

 .(2)أىمرع سمقـفؿ ،وموظمتصؿقا إمم ؾمعد ،اًمـوس يقم اًمؼودؾمـقي ذم إذان ضمرو شمشووعمّ 

ًٜ ) :ؿقفف  (.وهق ََخَْس ظؼَة مجِ

ــي ـــرة  ؾ ــس قمش ــؾ إذان مخ ــي،  :ُ  ــٌع ذم احلقىمؾ ــفدات، وأرسم ــع شمش ــػمات، وأرسم ــع شمؽب أرسم

 .ن، واًمتفؾقؾووشمؽبػمشم

 .^د اًمـبل أطموديٌ أذان سمالل ذم قمف :وافدفٔؾ

ُِٓٚ) :ؿقفف  (.ُيَرتِّ

ُِٓٚ) :واسمتدأ سمؼقًمف ،ؿمـرع اعمصـػ هـو ذم ذيمر اعمستحبوت قمـد إذان  (.ُيَرتِّ

صمـؿ يؼـقل  ،اهلل أيمؼم صمـؿ يؼـػ :ويؼػ قمغم يمؾ  ؾي مـ  ؾف، ومقؼقل مثالً  ،ف يتؿفؾ ذم أدا :أي

 .(3)اهلل أيمؼم وهؽذا، وهذا اًمذي قمؾقف اًمسؾػ اًمصوًمح مـذ اًمؼدم

                                 
 (.137« )مسؾؿ»و(، 615« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

ؾْمتَِفومِ  سَموُب ( 1/116« )صحقحف» ذم اًمبخوري وقمؾؼف(، 1/639« )اًمؽؼمى» ذم بقفؼلاًم أظمرضمف (1) ِٓ  .إََذانِ  ذِم  ا

 (. 381 صـ) «اًمدقموء شمصحقح»: اكظر (3)
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ق  ) :ؿقفف ُِ  (.ظذ ُظ

   .مرشمػع وليستحى أن يؽقن إذان قمغم ؿمـلء قم

ـورِ  :ويدل فذفؽ ـْ سَمـِـل اًمـ ج  ـْ اْمـَرَأٍة ِمـ ًْ  ،مو ورد قَمـ ًٍ طَمـْقَل » :ىَموًَمـ ـْ َأـْمـَقِل سَمْقـ يَمـوَن سَمْقتِـل ِمـ

ُن قَمَؾْقِف اًْمَػْجرَ اًْمـؿَ     .(1)«ْسِجِد، َويَموَن سمِاَلٌل ُيَمذِّ

َا » :سمـالل واسمــ أم مؽتـقم ،^ـبـل وطمديٌ اسمـ قمؿر ذم ممذين اًم ُٓ ْٔتَْ ـْ َب ت ُُ َّٓ َأْن َيْْتِزَل  ,َومَلْ َي إِ

 .وٕن هذا أسمؾغ ذم اسقمالم وإؾمامع اًمصقت ،(2)«َوَيْرَؿك َهَذا ,َهَذا

  .ومال حيتوج معفو ًمعؾق ،يتحؼؼ اسؾمامع سمؿؽؼمات اًمصقت واًمققم

ر) :ؿقفف ِّٓ  (.اً ُمَ َى

حلـدث إيمـؼم وإصـغر، ويمـذا مــ اًمـجوؾمـي قمـغم صمقسمـف مــ ا اً اًمسـي أن يؽقن اعممذن متطفـر

 .وسمدكف

 .يمون حيرص قمغم اًمتطفر قمـد اًمذيمر ^أن إذان ذيمر هلل، واًمـبل  :وافًِٜ

   .ألو اؾمتعداداً  :ومقسـ ًمف اًمطفورة ،وٕن اًمصالة شمؽقن ىمريبي مـف

ِٜ ) :ؿقفف بِ َِ  (ُمس َبَِؾ اف

   .يسـ ًمؾؿمذن أن يستؼبؾ اًمؼبؾي طمول إذان

ـْ  اهللَِؾَجتَٚء َظْبتُد » :طمديٌ قمبد اهلل سمـ زيد ذم رؤيو إذان، وومقف :ٔؾوافدف ♦ ـُ َزْيتٍد َرُجتٌؾ ِمت ْبت

َهِٚر,  ْٕ َ ْٕ َٚل  :َوىَموَل ومِقفِ ا ََ , ؾ َٜ َِ ْب َِ َبَؾ اْف َْ َزُ  اهللُ :َؾْٚشَ  ـْ َزُ  اهللَُأ ـْ َّٓ  ,َأ َٓ إَِفَف إِ ُد َأْن  َٓ   .(3)شاهللَُأْص

                                 
 (.1/116« )اسرواء» ذم إًمبوين وطمسـف(، 1/615« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 519« )داود أسمق» أظمرضمف (1)

 (.137« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

(، 1361« )اًمشور»و(، 3/38« )اًمؽبػم» ذم واًمطؼماين(، 597« )داود أسمق»و(، 36/136« )أمحد» رضمفأظم (3)

 . إًمبوين وصححف(، 1/576« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل



 

 
 التعليل املكيع على  ساد املضتكيع

 
177 

ْٔفِ  جٚظالً ) :ؿقفف ًَ ْٔف ُأصب َٕ  (.  ُأُذ

   .طمول إذان يستحى ًمؾؿمذن أن جيعؾ أصبعقف ذم أذكقف

ُٝ بِتاَلًٓ » :ىَموَل  ،طمول إذان طمديٌ أيب ضُمَحْقَػَي  :وافدفٔؾ ُن َوَيتُدورُ  َرَأْي ذِّ َٗ َوُيْ بِتُع َؾتُٚه  ,ُيت

ْٔفِ  ,َهٚ ُهَْٚ َوَهٚ ُهَْٚ َٕ ُٚه ِ  ُأُذ ًَ  .(1)شَوإِْصَب

 وهذا اًمػعؾ ومقف ومو دشمون:   

ٕن اًمصقت يبـدأ مــ خمـورج اًمــػس، ومـنذا ؾمـد أذكقـف اضمتؿـع اًمــػس ذم  :أىمقى ًمؾصقت (1

   .ومؼقي اًمصقت ،اًمػؿ

 .ومقعرف أكف يمذن ،ممـ سمف صؿؿ ،مـ ٓ يسؿع أو ،اً ًمػماه مـ يمون سمعقد (1

 (.ؽَر ُمسَ ْديِرٍ ) :ؿقفف

ــي يتقضمــف إمم :أي ــف ،اًمؼبؾ ــرك ىمدمق ــؿف ،وٓ حي ــ ،وٓ يتحــرك سمجس ــتدير قم ــورةوٓ يس  :غم اعمـ

ْٔتت» :ضمحقػــي يمــام ذم طمــديٌ أيب ،أن هــذا اًمــقارد قمـــ سمــالل :وافتتدفٔؾ ِّ تتُف َي ََ َومَلْ  ,َوِصتتَآً  ًٚ َفتتَقى ُظُْ

  .وٕن آؾمتدارة ومقفو اؾمتدسمور ًمؾؼبؾي ،(2)شَيْسَ ِدرْ 

ٍِ ) :ؿقفف  َ ِْ ِٜ َئّْاْفتَح    ًٚ ُم َِ ًَ    (.وِصآً  ًٚ ْٔ

   .وؿمامًٓ  وً يؿقـ -طمل قمغم اًمػالح ،ل قمغم اًمصالةطم-يسـ ًمؾؿمذن أن يؾتػً ذم احلقعؾتلم 

َن باَِلٌل » :وومقف ، ضُمَحْقَػيَ  طمديٌ أيب :وافدفٔؾ ♦ ُٝ َأَتَ بَُّع َؾُٚه َهٚ ُهَْتٚ َوَهتٚ  :ىَموَل  ,َوَأذَّ ِْ ًَ َؾَج

ْٔ ,ُهَْٚ ِّ قُل َي َُ َُقُل  ,َوِصَآً  ًٚ َي اَلةِ  :َي اَلِح  ,َحلَّ َظَذ افهَّ ٍَ  .(3)شَحلَّ َظَذ اْف

                                 
 واًمؾػظ( 197« )اًمؽممذي»و، «ُأُذَكْقفِ  ذِم  َوإِْصَبَعوهُ » ذيمر دون كحقه( 597« )مسؾؿ»و(، 631« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 . ًمف

« اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 1/581« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 519« )داود أسمق» رضمفأظم (1)

(3/373.) 

 .ًمف واًمؾػظ( 593« )مسؾؿ»و(، 631« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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تغِ  شافهالُة خٌر مـ افْقمِ » :بًَدمهٚ   َأذاِن افهْبِح  ؿٚنالً ) :ؿقفف  (.َمرَّ

ب ذم أذاكف سمعد احلقعؾتلم ،إذا أذن اعممذن ًمؾػجر  .ومنكف يستحى أن يثقِّ

 .(اًمصالة ظمػم مـ اًمـقم) :هق أن يؼقل :واًمتثقيى

تَٚن َصتاَل » :ىمول ًمف ^أن اًمـبل  ،حمذورة  طمديٌ أيب :وافدفٔؾ ♦ ـَ َٝ َؾتِْ٘ن  ت ِْ تْبِح ُؿ  :ُة افهي

ـْ افَّْْقمِ  اَلُة َخْرٌ ِم ـْ افَّْْقمِ  ,افهَّ اَلُة َخْرٌ ِم َزُ  اهللُ ,افهَّ ـْ َزُ  اهللَُأ ـْ َّٓ  ,َأ  .(1)شاهللَُٓ إَِفَف إِ

 (.وهل إحدى ظؼةَ ) :ؿقفف

  .إطمدى قمشـرة  ؾي، وهل إىمومي سمالل :ظدد مجؾ اإلؿٚمٜ

، صمـؿ شمثـقـي اسىمومـي واًمتؽبـػم، وإومـراد قعؾتـوناًمشفودشملم، واحل، وإومراد وناًمتؽبػم مرشم :وصٍ ٓٚ

   .اًمتفؾقؾ

ـــس :وافتتتدفٔؾ ♦ َع إََذانَ » : طمـــديٌ أك ٍَ َٜ  ,ُأِمتتتَر بِتتتاَلٌل َأْن َيْنتتت َّٓ  ,َوَأْن ُيتتتقتَِر اإِلَؿَٚمتتت إِ

 َٜ  .(2)شاإِلَؿَٚم

 (.َُيُْدُرهٚ) :ؿقفف

 ،ومؽـون احلـدر ومقفـو أكسـى ،وـريـأهنو إقمالم ًمؾحو :وافًِٜ :يسـرع ومقفو :يسـ أن حيدرهو أي

 .سمخالف إذان اًمذي يؽقن اًمؽمؾمؾ ومقف أكسى

نَ ) :ؿقفف  (.وُئَُؿ َمـ َأذَّ

   .يستحى أن يتقمم اسىمومي مـ يتقمم إذان

َدا ِلِّ  :وافدفٔؾ ♦ ـِ احلَوِرِث اًمصخ إنَّ َأَختٚ ُصتَداٍء َؿتْد » :ىمـول ^أن اًمـبـل  ، طمديٌ ِزَيوِد سْم

                                 
(، 1/576« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 633« )اًمـسو ل»و(، 591« )داود أسمق»و(، 11/91« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/186« )إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي وطمسـف

 (.378« )مسؾؿ»و(، 695« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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نَ  ـْ َأذَّ  ,َأذَّ ٔؿُ َوَم َِ َق ُي ُٓ  .(1)شَن َؾ

   .يمون هق اًمذي يمذن ويؼقؿ  وٕن سمالًٓ 

َؾ ) :ؿقفف ُٓ  (.  مُِٕٚف إن َش

ٕكـف أسمؾـغ ذم  :ومنكـف يؼـقؿ ذم اعمــورة ،أن يؼقؿ ذم مؽون أذاكف إن ؾمفؾ، ومؾق أذن ذم اعمــورة :افسْٜ

   .اسقمالم

َٜ » :وً طمـديٌ اسمــ قمؿـر مرومققمـ :وافدفٔؾ ♦ ُ ُؿ اإِلَؿَٚمت ًْ
ِّ تاَلةِ  ,إَِذا َشت ْؿ  ,َؾْٚمُنتقا إَِػ افهَّ ُُ ْٔ ت َِ َوَظ

ِٜ َوافَقَؿٚرِ  َُِْٔ  .(2)شبِٚفسَّ

   .سؿع طمتك ذم اخلورجأن اسىمومي شمُ  :ؾدل ظذ ♦

 .ًمتال يػقشمف ؿمـلء مـ اًمصالة :ومنكف يؼقؿ ذم مؽوكف أؾمػؾ ،ومنن ؿمّؼ هذا

ب) :ؿقفف  (.ًٚ وٓ َيِهحي إٓ ُمَرتَّ

قمـغم اًمشـفودة  حلقعؾـي يرشمى ل يصح أذاكف، يمام ًمق ىمّدم اومؾق ل ،أًمػوظ إذان ٓ شمصح إٓ مرشمبي

 .ل يصح مثالً 

   .مـ ىمقًمف وإىمراره ،^أكف ل يـلت سمف يمام ورد قمـ رؾمقل اهلل  :وافًِٜ ♦

 (.ًٚ م قافِٔ) :ؿقفف

، سمحقـٌ ٓ يػصـؾ سمـلم أضمزا ـف سمػوصـؾ، سمـؾ يمدهيـو وً ٓسمد أن شمؽقن أًمػوظ إذان متقاًمقًي قمروم

   .هؽذا عَ ـرِ ف ؿُم ٕك :متقاًمقي سمال ومصؾ

 (.مـ َظْدلٍ ) :ؿقفف

  .ومال يصح ،إٓ مـ قمدل، ومؾق أذن اًمػوؾمؼ أو اًمؽوومر جيزئإذان ٓ 

                                 
 اًمـقوي ووعػف(، 717« )موضمف اسمـ»و(، 199« )اًمؽممذي»و(، 511« )داود أسمق»و(، 19/79« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/197« )إطمؽوم ظمالصي» ذم

 (.691« )مسؾؿ»و(، 636« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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ــف  :وافًِتتٜ ــي، ومؼــول ^أك ــمذكلم سموٕموك ـٌ » :وصــػ اعم َمتتُٚم َضتتِٚم ُّ وَ  ,اإْلِ ـٌ اْفتتت َ ََت ْٗ ُن ُمتت ذِّ  ،(1)شَٗ

 .اًمؽوومر واًمػوؾمؼ ًمي ذم يمٍؾ مـاؾػ ذط اًمعدتظمومو

   .وشمرك اعمـفقوت ،ومعؾ اًمقاضمبوت :ؾٚفديـ .روءةديـ وم :وافًدافٜ

   .ويؽمك مو يدكسف ويشـقـف ،أن يػعؾ مو جيؿؾف ويزيـف :وادروءة

  .ومال يصح أذاكف :اً ؿمورب مخٍر ضمفور أو ،ًمق ضموء طموًمؼ حلقي :وظذ هذا •

 .(2)سمغػم ظمالف قمؾؿـوه :ىمول ذم اًمشـرح ،وأمو مستقر احلول ومقصح أذاكف

ِحْ) :ؿقفف ِْ  (.ًٚ وفق ُم

وًمق يمـون  ،ومقصح إذان ،وكحق ذًمؽ ،وسمعض مّداشمف ،ب سمف، سملن يزيد ذم شمؾحقـفاعمطر   :ـادِحَّ 

   .وً مؾحـ

 (.ًٚ أو َمِحقٕ) :ؿقفف

   .مو ومقف خموًمػي ًمؼقاقمد اًمعرسمقي :ادِحقن

   .وً وًمق يمون مؾحقك ،ئوموٕذان يصح وجيز

   :ًمف صقرشمونأن إذان اعمؾحقن  :واظِؿ• 

 ،اهلل أيمـؼم :يمام ًمق ىمول ،مع اًمؽراهي ،ذم إصؾ ئومفق  ز :مم شمغقػم اعمعـكمو ٓ يمدي إ :إوػ

   .سموًمػتح ٓؾمؿ اهلل اًمعظقؿ

   .ومصور يملكف اؾمتػفوم ،«اهلل أيمؼم»مهزة  ومال يصح، يمام ًمق مدّ  :شمغقػم اعمعـك مو يمدي إمم :ٜافثٕٚٔ

   .(3)وجيقز أذان إًمثغ ًمثغي ًمقسً وموطمشي

                                 
« اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وصححف(، 197« )اًمؽممذي»و(، 517« )داود أسمق»و(، 11/89« )أمحد» أظمرضمف (1)

(1787.) 

 .اًمعثقؿلم: واظمتوره اجلؿفقر، ىمقل وهق، وجيزئ اًمػوؾمؼ أذان يصح: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 (.1/99) ىمدامي ٓسمـ «اعمغـل»: اكظر (3)
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ِّٔ ) :ؿقفف َ ِزُئ مـ ُُم  (.زٍ وَُيْ

  .أذان اًمصبل اعمؿقز يصح

ـِ ؾَمؾِ  :وافدفٔؾ ♦ ومـنذا  ،(1)ششتْغ أو شتٝ ,إٔتف أم ؿقمتف وهتق ابتـ شتبع» :َؿيَ طمديٌ قَمْؿِرو سْم

 .مومي، وموٕذان مـ سموب أومميمون هذا ذم اًمصالة واس

 ًمؽـ ٓسمد مـ مراقموة أمريـ: 

عرومــي اًمصــالة أن ٓ يؽــقن أذاكــف هــق إول اعمســؼط ًمؾػــرض، واًمــذي يعتؿــد قمؾقــف ذم م -1

   .واًمصقم

   .أن يعتؿد قمغم مؽؾػ مقصمقق سمف ذم دظمقل اًمقىمً -1

   .ًمقس مـ أهؾ اًمعبودات ٕكف :ومال يصح أذاكف وٓ إمومتف ،وأمو همػم اعمؿقز

ُِٓا َؾْهٌؾ ـثرٌ ) :ؿقفف مٌ  ,وُيْبىِ  (.وَيسٌر ُُمَرَّ

   .شمؼدم أن اعمقآة سملم أًمػوظ إذان واسىمومي ؿمـرط

 :ػصؾ سملم  ؾ إذان ُيبطؾف ذم طموًمتلموموًم :وظذ هذا •

 .ومنكف يبطؾفام، وقمؾقف أن يستلكػ ،اً إذا يمون اًمػوصؾ يمثػم .1

 .ومنكف ُيبطؾ إذان ،ًمؽـف حمرم، يموًمسّى واًمغقبي اً إذا يمون اًمػوصؾ يسـػم .1

ــف ؾمــومعف متالقمبــ :وافًِتتٜ ــي إذانئومصــور يموعمســتفز ،وً أكــف ىمــد يظـ  ، وٕكــف ظمــرج قمـــ أهؾق

 .يؾسموًمػوصؾ اًمطق

ِٝ ) :ؿقفف ِزُئ ؿبَؾ افَقؿ  (.وٓ َُيْ

   .أداؤه ىمبؾ اًمقىمً ئوألذا ومنكف ٓ جيز :إذان ؿمـرع ًمإلقمالم سمدظمقل اًمقىمً

ـِ احُلَقْيِرِث  :وافدفٔؾ ♦ تاَلةُ » :وومقـف ، طمديٌ َموًمِِؽ سْم تْؿ  ,َؾتَِ٘ذا َحوتترْت افهَّ ُُ ْن َف ذِّ َٗ ُٔت ِْ َؾ

                                 
 (.1391« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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ؿْ  ـُ ؿْ  ,َأَحُد ـُ َزُ ـْ ْؿ َأ ُُ مَّ ُٗ َٔ    .(1)«َوْف

ْجُر بًَد ِٕهِػ افِٔؾِ ) :ؿقفف ٍَ  (.إٓ اْف

ومقجـقز ويصـح أن يـمذن ألـو سمعـد  ،يستثـك مـ يمقن إذان سمعد دظمـقل اًمقىمـً صـالة اًمػجـر

أن يؽـقن  ،وإكـام يسـتحى عمــ أذن ىمبـؾ اًمػجـر ،وٓ يؾزم أن يعقده سمعد ـمؾقع اًمػجـر ،كصػ اًمؾقؾ

 .معف مـ يمذن ذم اًمقىمً

ْٔؾٍ  إِنَّ باَِلًٓ » :وً طمديٌ اسمـ قمؿر مرومققم :وافدفٔؾ ♦ َِ ُن بِ ذِّ َٗ ـُ ُأمِّ  ,ُي َن اْبت ذِّ َٗ ُبقا َح َّك ُي قا َواْذَ ُِ ُُ َؾ

ُ قمٍ  ُْ    .(2)شَم

ٕن معظـؿ اًمؾقـؾ يؽـقن ىمـد ذهـى، وسمـذًمؽ خيـرج وىمـً اًمعشـوء  :وإكام ُرسمـط سمـصـػ اًمؾقـؾ

وهمػمهــو مـــ  ،اعمختــور، ويــدظمؾ وىمــً اًمــدومع مـــ مزدًمػــي ورمــل  ــرة اًمعؼبــي وـمــقاف اسومووــي

   .ؽوم اعمرشمبطي سمـصػ اًمؾقؾإطم

طمتـك  :وموؾمـتحى شمؼـديؿ أذاكـف ،واًمــو ؿ ،وومقفؿ اجلـى ،وٕن وىمً اًمػجر يدظمؾ قمغم اًمـوس

 .(3)ومقدريمقا ومضـقؾي أول اًمقىمً ،يتفقتقا ألو

ـي ُجِقُشف بًَد أذاِن ) :ؿقفف َّ وُيَس  (.اً ٌِرِب َيسراْفت

 .يستحى اًمػصؾ سملم إذان واسىمومي ًمؾصؾقات اخلؿس

ـؾٍ  اهللِطمديٌ قَمْبِد  :ظذ اش حبٚب افٍهؾويدل  ♦ ـِ ُمَغػ  تْغِ » :وً مرومققمـ  سْمـ َٕ تؾِّ َأَذا ـُ َبتْغَ 

ـْ َصٚءَ  ,ًٚ َثاَلث ,َصاَلةٌ  َ
ِ  .(4)شد

                                 
 (.671« )مسؾؿ»و(، 618« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.1991« )مسؾؿ»و(، 611« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 .اًمعثقؿلم: واظمتوره اًمػجر، ـمؾقع ىمبؾ ألو إذان يصح ٓ اًمصؾقات مـ يمغػمهو اًمػجر أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (3)

 (.838) مسؾؿ»و(، 611« )اًمبخوري» ظمرضمف (1)
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قا َؿْبَؾ » :ىمول ^ٕكف  :ومـ هذه اًمصؾقات صالة اعمغرب ِي َّ َص , ثؿ ؿٚلاْفت َ ْغِ ًَ ـْ ِرِب َر ـْ  :ٌْ دَِت

   .(1)شَصٚءَ 

اعمغـرب أن ٓ يؽـقن سمـلم صـالة ٕن مــ اًمعؾـامء مــ يـرى ذم  : اعمغربكص اعممًمػ قمغمإكام و

 .إذان واسىمومي وموصؾ

َن فأُلوػ) :ؿقفف َٝ َأذَّ
َٙ َؾقانِ ٍٜ  ,وَمـ مَجََع أو َؿ  (.ثؿ أؿَٚم فُؾِّ َؾريو

 أؿمور اعممًمػ هـو إمم مسلًمتلم:   

أو  ،ًمعـذر مطـر :عشـو لمأو اًم :مـ  ع سملم صالشملم، يمؿــ  ـع سمـلم اًمظفـريـ :ادسٖفٜ إوػ

سمعرومـي  ^ممو يبقح ًمف اجلؿع، ومنكف يمذن ًمؾصالة إومم، ويؼقؿ ًمؽؾ ومريضـي، يمـام ومعـؾ اًمـبـل  ،همػمه

  .ومزدًمػي

ٕن اًمػـرض ؾمـؼط قمــف  :وذفتؽ :ومؾف أن يؽتػل سموسىمومي ومؼط ًمؽـؾ ومريضـي ،ومنن يمون ذم اًمبؾد

   .سملذان همػمه ذم اًمبؾد

يمام ًمق أهمؿل قمؾقف ومػوشمتـف قمـدة صـؾقات، - صؾقاٍت ومقا ًإذا يمون قمؾقف ىمضوء  :ادسٖفٜ افثٕٜٚٔ

 .ويؼقؿ ًمؽؾ واطمدة ،ومنكف قمـد اًمؼضوء يمذن ًمألومم

وهبـذا يؽـقن اعممًمـػ اكتفـك مــ سمقـون ؿمــروط إذان وآداسمـف، واًمصـػوت اعمطؾقسمـي ذم اعمــمذن 

   .وً واؾمتحبوسم وً وضمقسم

ًِف ُم ٚبًُ ف ِ ّ ) :ؿقفف ـي فسِٚم ُ ف    ,اً وُيَس َِ ِٜ تَح افْ وَحْقَؿ َِ ًَ ْٔ.) 

 .اً يسـ عمـ ؾمؿع إذان أن يتوسمعف ؾمـر :أي

طمــل قمــغم  ،طمــل قمــغم اًمصــالة-أن يؼــقل مثــؾ مــو يؼــقل، إٓ ذم احلقعؾتــلم  :وم ٚبًتتٜ ادتتٗذن

   .ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سموهلل :ومنكف يؼقل -اًمػالح

 .ـمقيالً  وً ومال يتخؾػ قمـف ُّتؾػ ،سملن يؼقل سمعده مبوؿمـرة تحؼؼشم واد ٚبًٜ

                                 
 (.1183« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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ن يمـون إٕكـف ذيمـر، وإصـؾ ذم اًمـذيمر واًمـدقموء اسؾمــرار، إٓ  :اً ٓ ضمفـر اً وسمعي ؾمـرّ وشمؽقن اعمت

   .ومقجفر هبو، وإمر واؾمع ،اعمؼوم مؼوم شمعؾقؿ أو اىمتداء

ـِ  :وافدفٔؾ ظذ اش حبٚب اد ٚبًٜ ♦ ُّ إذا َؿتَٚل » :وً ط وِب مرومققمـاًْمـخَ طمديٌ قُمَؿَر سْم نُ اْفتت ذِّ  اهللُ :َٗ

َزُ  ـْ َزُ  اهللَُأ ـْ ؿْ َأ ـُ َٚل َأَحُد ََ َزُ  اهللُ :, َؾ ـْ , ُثؿَّ َؿتَٚل  اهللَُأ َزُ ـْ َّٓ  :َأ َٓ إَِفتَف إِ ُد َأْن  َٓ َٓ  :َؿتَٚل  ,اهللَُأْصت ُد َأْن  َٓ َأْصت

 َّٓ د :, ُثؿَّ َؿَٚل اهللُإَِفَف إِ َّّ ُد َأنَّ ُُمَ َٓ د :َؿَٚل  ,اهللَِرُشقُل  اً َأْص َّّ ُد َأنَّ ُُمَ َٓ َحتلَّ َظتَذ  :ؿَّ َؿتَٚل , ثُ اهللَِرُشقُل  اً َأْص

اَلةِ  َّٓ بِ  :َؿَٚل  ,افهَّ َة إِ َٓ ُؿقَّ تاَلح :, ُثؿَّ َؿَٚل ٚهللَِٓ َحْقَل َو ٍَ َّٓ بِت :َؿتَٚل  ,َحلَّ َظَذ اْف َة إِ َٓ ُؿتقَّ , ٚهللَِٓ َحتْقَل َو

َزُ  اهللُ :ُثؿَّ َؿَٚل  ـْ َزُ  اهللَُأ ـْ تَزُ  اهللُ :َؿتَٚل  ,َأ ـْ , ُثتؿَّ َؿت اهللَُأ تَزُ ـْ َّٓ  :َٚل َأ َّٓ  :َؿتَٚل  ,اهللَُٓ إَِفتَف إِ ـْ  اهللَُٓ إَِفتَف إِ ِمت

بِفِ  ِْ َٜ اْفتَج َدَخَؾ  ,َؿ  .(1)شَّْ

تت» :وؿقُفتتف بًتتَد ؾراِؽتتف) :ؿقفتتف ُٓ ِٜ افِ تت ْظَقةِ اف ٚمَّ ِٜ  ,ؿَّ َربَّ ِهتتِذه افتتدَّ تتد ,وافهتتالةِ افَٚنّتت َّّ  اً آِت ُُمَ

 َٜ َٜ وافٍؤِ ْثُف َمَٚم ,افقشِٔ ًَ  .((2)شذي َوَظْدَتفاف اً ُمّقد ًٚ واْب

 .ؼقل هذا اًمدقموء سمعد اعمتوسمعيييستحى أن 

ُ ْؿ » :وً مرومققم طمديٌ قمبد اهلل سمـ قمؿرو :وافدفٔؾ ًْ
ِّ ُّ إذا َش تقُل, ُثتؿَّ اْفتت َُ قُفتقا ِمْثتَؾ َمتٚ َي َُ َن َؾ ذِّ َٗ

قا َظَعَّ  ِي ـْ َصذَّ َظَعَّ َصاَلةً  :َص ُف َم َّٕ
ٚ َظنتر اهللَُصذَّ  ,َؾِ٘ ِْٔف هِبَ َِ قا  ,اً َظ ُِ َٜ  اهللَُثؿَّ َش َِ ٌٜ  :ِِل اْفَقشتٔ َتٚ َمِْْزَفت َؾ٘هِنَّ

ـْ ِظَبٚدِ اْفتَج ِ   ْبٍد ِم ًَ
َّٓ فِ ٌِل إِ َٓ َتَْْب  ِٜ ٚ ُهقَ  ,اهللَِّْ َٕ قَن َأ ـُ َٜ  ,َوَأْرُجق َأْن َأ َِ ََٖل ِِل اْفَقشتتٔ ـْ َشت َّ ْٝ َفتُف  :َؾ ت َِّ َح

 ُٜ َٚظ ٍَ  .(3)شافنَّ

ـِ قَمْبِد  ُع افِّْتَداءَ » :ىَموَل  ^ اهللَِأن  َرؾُمقَل  ،اهللِوطمديٌ ضَموسمِِر سْم َّ ـْ َؿتَٚل ِحتَغ َيْست ت :َمت ُٓ ؿَّ َربَّ افِ

 ِٜ  اف َّٚمَّ
ْظَقةِ ِٜ  ,َهِذِه افدَّ ت َّ

ٚنِ ََ اَلةِ اْف تد ,َوافهَّ َّّ َٜ  اً آِت ُُمَ َِ وتتٔ ٍَ َٜ َواْف َِ ٚمت ,اْفَقشتتٔ ََ ْثتُف َم ًَ تقد ًٚ َواْب ُّ افَّتِذي  اً َُمْ

ٍَ  :َوَظْدَتفُ  ْٝ َفُف َص َِّ ِٜ َح ََٔٚم
َِ  .(4)شَٚظ ِل َيْقَم اْف

                                 
 (.385) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)

ـِ  ضَموسمِرِ  طمديٌ مـ( 611« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)  . اهلل ِ قَمْبدِ  سْم

 (.381« )مسؾؿ» أظمرضمف (3)

 (.611« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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 :  إذان َخس شْـ :ؾٚندة

   .إٓ ذم احلقعؾتلم ،اًمؼقل مثؾ مو يؼقل اعممذن .1

   .أؿمفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل :ىمقل .1

   .اًمؾفؿ رب هذه اًمدقمقة اًمتومي :ىمقل .3

قا َظَعَّ » :طمديٌ يمام دل ًمف :^ اًمصالة قمغم اًمـبل .1 ِي  .(1)شُثؿَّ َص

 .يمام دًمً قمغم ذًمؽ إطموديٌ ،ومفق وىمً إضموسمي ، إذاناًمدقموء سملم .5

ٓ حيـوومظ قمؾقفـو  ،ومفذه مخسي وقمنمون ؾمـي ذم اًمققم واًمؾقؾي» :طملم ذيمرهو ىمول اسمـ اًمؼقؿ 

 .(2)«إٓ اًمسوسمؼقن

 

 

 

 

                                 
 . قمؿرو سمـ اهلل قمبد طمديٌ مـ( 381« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.371 صـ) «إومفوم ضمالء»: اكظر (1)
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 :اعممًمػؿٚل 

[َِٚٓ ُٝ  :مْٓٚ :ذوُضٓٚ َؿْب ُٝ افيِٓر مـ افتزواِل إػ  ,َجسِ َدِث وافَّْ اْفتَح وافىٓٚرُة مـ  ,افقؿ ؾَقؿ

ِء افزوالِ  َْٔئف بًَد َ ْ ةِ َحر   ,ُمسٚواةِ افقِء َؾ ٓٚ َأْؾَوُؾ إٓ   ِصدَّ ُِ ِجٔ ًْ ٍْٔؿ  ,وَت وَفتْق َصتذَّ َوْحتَده أو متع َؽت

 ًٜ ـْ ُيَهعِّ مجٚظ َ
ِ ْٔتِف بًتُد   افتزوالِ  ,د َِ ْلِء ِمْث ٍَ ْكِ إػ َمهِر اْف ًَ ُٝ اف  ,فْضتورُة إػ ؽروهِبتٚوا ,وَئِِف وؿ

ُِٚٓ ـي َتًجٔ ِٛ افْ  ,وُيَس ُٝ ادٌِرِب إػ َمٌٔ ُِٓٚ ,ُحّرةِ توَئِِِف وؿ ـي َتًجٔ ـْ َؿَهتَدهٚ  ,وُيَس تٍع دَِت َٜ مَجْ إٓ فِٔت

ْجتِر افثتٚن ,ًٚ ُُمِْرم ٍَ ًِنتِٚء إػ اف ُٝ اف ُّ وهتق افَبٔتُٚض  ,وَئِِف َوْؿت ُض اْفتت َسِ ِٞ افِٔتِؾ  ,ًْ ت ُِ وتٖخُرهتٚ إػ ُث

َؾ َأؾْ  ُٓ ُٝ افٍْجِر إػ ُضِقِد افنّسِ  ,َوُؾ إن َش ٓٚ َأْؾَوُؾ  ,وَئِِف وؿ ُِ  .[وَتًجٔ

، وسمـدأ -وهـق اًمــداء ألـو سمـوٕذان واسىمومـي-مـ اًمؽالم قمـغم مؼدمـي اًمصـالة  غعمو ومر :ادْٚشبٜ

واًمتـل  ،سموًمؽالم قمغم أطمؽوم اًمصالة، يمون مـ اعمتؼرر أن يبدأ ىمبؾ ذًمؽ سمشـروـمف اًمتـل شمتؼـدم قمؾقفـو

 .سمد مـفو ًمصحتفوٓ 

 ذم مؼدمي اًمبوب حيسـ اسؿمورة إمم صمالصمي أمقر: 

 .شمعريػ اًمشـروط :أوًٓ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ) :ومــف ىمقًمـف شمعـومم ،اًمعالمي :فٌٜ،  ع ؿمـرط :افنتروط

 .(1)(جئ حئ مئ

   .وٓ قمدم ًمذاشمف ،مو يؾزم مـ قمدمف قمدم اعمشـروط، وٓ يؾزم مـ وضمقده وضمقد :ًٚ واصىالح

الةاًمُقُو  :مثٚفف الة :قء ًمؾص  ي اًمص  ـالة :يؾزَم مـ قمدمف قمدم صح  ي اًمص  وٓ  ،ٕكف ؿمـرط ًمصـح 

الة ل إكسون ومال يؾزمف أن ُيصـكمِّ  ،يؾزم مـ وضمقده وضمقد اًمص  ـل وصـغم  ل  ،ومؾق شمقو  ًمؽــ ًمـق ل يتقو 

 .(2)شمصح  

                                 
 (.18: )حمؿد (1)

 (.61صـ) ؾشـؼقطلًم «اًمػؼف أصقل مذيمرة»: اكظر (1)
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 .يمر اًمشـروط اًمتل شمشؽمط ًمصحي اًمصالةذِ  :وادراد هبذا افبٚب

   :لم ؿمـروط اًمصالة وأريمون اًمصالةاًمػرق سم :ًٚ ثٕٚٔ

 :ويٍسؿٚن   أمقراًمريمـ واًمشـرط يشؽميمون ذم أن يمؾقفام شمتقىمػ صحي اًمصالة قمؾقف، 

 ،ؾمــؽم اًمعــقرة، أمــو اًمــريمـ ومقؽــقن أصمـــوء اًمصــالة :مثتتؾأن اًمشـــرط يؽــقن ىمبــؾ اًمصــالة،  -1

   .يموًمػوتي

 ،اًمقوــقء :مثتتؾ ،أن اًمشـــرط جيــى أن يستصــحبف اسكســون مـــ أول اًمصــالة إمم آظمرهــو -1

 .واًمـقي ،وؾمؽم اًمعقرة

 .يموًمسجقد يـؼضـل ويليت ريمـ آظمر ،ومنكف يـؼضـل صمؿ يليت ريمـ آظمر :أمو اًمريمـ -

   .إريمون شمؽميمى مـفو موهقي اًمعبودة، أمو اًمشـروط ومال شمؽميمى مـفو موهقتفو -3

 :صتروط افهالة ؿسان :افثٚفٞ

 ،اسؾمـالم :يذيمرهو اعممًمـػ هــو وهـل ؿمـروط شمشؽمط ًمؽؾ قمبودة، ومـفو اًمصالة، ول :إول

 .-إٓ ذم احلٍ واًمعؿرة ومقصحون طمتك مـ همػم اعمؿقز- واًمتؿققز ،واًمعؼؾ

 :وهل ؾمتي ،ؿمـروط ظموصي سموًمصالة، وهل اًمتل ذيمرهو اعممًمػ هـو :افثٚن

   .اًمطفورة مـ احلدث ومـ اًمـجس .1 .اًمقىمً .1

   .اًمـقي .6 .اؾمتؼبول اًمؼبؾي .5 .اضمتـوب اًمـجوؾموت .1 .ؾمؽم اًمعقرة .3

   .يموًمزوال ًمصالة اًمظفر مثالً  ،ؿمـروط وضمقب :وافنتروط ؿسان

  .يموًمقوقء ًمؾصالة ،وؿمـروط صحي

وؿمــروط اًمصـحي هـل مــ  ،أن ؿمــروط اًمقضمـقب هـل مــ ظمطـوب اًمقوـع :وافٍرق بٔتْٓا

   .(1)ظمطوب اًمتؽؾقػ

                                 
 (. 61) ًمؾشـؼقطل «اًمػؼف أصقل مذيمرة»: اكظر (1)
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َِٓٚ) :ؿقفف  (.ذوُضٓٚ َؿْب

سمـؾ  ،نكـف ٓ جيـى أن شمؼـدمفو قمـغم اًمصـالةؿمـروط اًمصالة شمتؼـدم قمؾقفـو وشمسـبؼفو إٓ اًمـقـي، وم

 .ن شمؼورن اًمتؽبػم، ويليت اًمؽالم قمغم اًمـقيأإومضؾ 

ُٝ  :مْٓٚ) :ؿقفف  (.افقؿ

دظمــقل اًمقىمــً، وهــق آيمــد ؿمـــروط اًمصــالة، ومقشــؽمط أن شمؽــقن اًمصــالة ذم  :افنتتترط إول

  .وىمتفو، ومال شمصح ىمبؾف

 :وافدفٔؾ ظذ هذا افنترط ♦

 :أي- (1)(ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ ہ    ڻ) :ىمقًمــف شمعــومم :متتـ افَتترآن .1

ــي ــف سملوىمــوت معؾقم ــف -ممىمت ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ) :وىمقًم

  .(2)(ڃ  ڃ    چ چ

 ،اًمصـؾقات اخلؿـس ^طمـديٌ إمومـي ضمؼميـؾ سمـوًمـبل  :مـفو ،وملطموديٌ يمثػمة :وأمٚ افسْٜ .1

ُد » :ذم أول اًمقىمً وآظمره، صمؿ ىمول َّّ َٔت ,َيٚ ُُمَ بِ ْٕ ُٝ إَ ـْ َؿْبِِتَؽ َهتَذا َوْؿت ـِ  ,ِٚء ِمت ُٝ ؾِتَٔا َبتْغَ َهتَذْي َوافَقْؿت

 .(3)«افَقْؿَ ْغِ 

 .(4)ًمصحي اًمصالة دظمقل اًمقىمً ومؿـعؼد قمغم اؿمؽماط :وأمٚ اإلمجٚد .3

 (.َدِث اْفتَح وافىٓٚرُة مـ ) :ؿقفف

 .اًمطفورة مـ احلدث إيمؼم وإصغر :فهحٜ افهالة افنترط افثٚن

                                 
 (. 193: )اًمـسوء (1)

 (.78: )اسؾمـراء (1)

 وصححف، قمبوس اسمـ طمديٌ مـ(، 119« )اًمؽممذي»و(، 393« )داود أسمق»و(، 5/191« )أمحد» أظمرضمف (3)

 (.1191« )اجلومع صحقح» ذم إًمبوين

 .(161 /1) «اًمزريمشـل ؿمـرح»: اكظر (1)
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 :ودفِٔف

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ) :ممىمقًمـف شمعـو :مـ افُ تٚب (1

 .(1)(ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

ــديٌ أيب ُهَرْيــَرة َ :ومتتـ افستتْٜ (1 ــ طم ـْ َأْحتتَدَث » :وً مرومققم َبتتُؾ َصتتاَلُة َمتت َْ َح َّتتك  ,َٓ ُت

 َٖ  .وً يمون أم كوؾمـق اً ومؾق صغم اسكسون سمغػم ـمفورة ومصالشمف سموـمؾي، ذايمر ،(2)شَيَ َقضَّ

 (.وافََّْجسِ ) :ؿقفف

 :وهذه شمشتؿؾ صمالصمي أؿمـقوء اًمطفورة مـ اًمـجس، :فنترط افثٚفٞا

   .ومال يؽقن قمؾقف كجوؾمي :ضٓٚرة افثقب -1

 :ودفِٔف

 .(3)(ڭ  ۇ) :ىمقًمف شمعومم :مـ افُ ٚب (1

إِْذ  ،ُيَصكمِّ سمَِلْصـَحوسمِفِ  ^ اهللِسَمْقـَاَم َرؾُمقُل » :ىَموَل  أيب ؾَمِعقٍد اخْلُْدِريِّ  طمديٌ :مـ افسْٜ (1

ـْ َيَسـوِرهِ ظَمَؾَع كَ   ^ اهللِوَمَؾـام  ىَمضــك َرؾُمـقُل  ،وَمَؾـام  َرَأى َذًمِـَؽ اًْمَؼـْقُم َأًْمَؼـْقا كَِعـوأَلُؿْ  ،ْعَؾْقِف وَمَقَوَعُفاَم قَمـ

ؿْ  :َصاَلشَمُف ىَموَل  ُُ ٚفِ ًَ
ِٚء ِٕ ََ ْؿ َظَذ إِْف ُُ َِ ًَ َكْعَؾْقَؽ وَمَلًْمَؼْقـَـو كَِعوًَمـَـو :ىَموًُمقا ؟َمٚ َْحَ وَمَؼـوَل َرؾُمـقُل  ،َرَأْيـَوَك َأًْمَؼْق

يَؾ  :^ اهللِ َا َؿَذر ^إِنَّ ِجْزِ ِٓ ِن َأنَّ ؾِٔ ْخَزَ
َٖ  .(4)شاً َأَتِٚن َؾ

ًْ  ،^ضَموَءِت اْمَرَأٌة إمَِم اًمـ بِلِّ » :وطمديٌ أؾمامء سمـً أيب سمؽر ىموًمً ـو  :وَمَؼوًَم إطِْمَداَكو ُيِصقُى صَمْقهَبَ

ـْ َدِم  ُرُصُف بِ  ,َحُ يفُ » :ىَموَل  ؟يَمْقَػ شَمْصـَُع سمِفِ  ،ْقَضيِ اًْمـحَ ِم َْ  .(5)شُثؿَّ ُتَهعِّ ؾِٔفِ  ,ُثؿَّ َتَْْوُحفُ  ,ءِ ْٚفتَا ُثؿَّ َت

                                 
 (.6) أيي: اعمو دة (1)

 (.115« )مسؾؿ»و(، 135« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.1) أيي: اعمدصمر (3)

 /1« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 1/139« )اًمدارمل»و(، 659« )داود أسمق»و(، 18/379« )أمحد» أظمرضمف (1)

 .وصححف( 169

 .ًمف واًمؾػظ( 191« )مسؾؿ»و(، 117« )اًمبخوري» أظمرضمف (5)
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   .عمو أمرهو سمغسؾف قمـ اًمثقب ،ومؾق يموكً إزاًمي اًمـجوؾمي قمغم اًمثقب ٓ شمشؽمط

وشمؼع قمؾقف أقمضـوؤك وصمقسمـؽ  ،ومال يؽقن ذم اعمؽون اًمذي شمصكم ومقف :ضٓٚرة افبًَٜ وادُٚن -1

   .كجوؾمي

ـِ  طمديٌ :ودفِٔف ♦ ِٜ » :ىمول َموًمِؽ ٍ  أكس سْم ت ٍَ َّ َجَٚء َأْظتَرايِبأ َؾَبتَٚل ِ  َضٚنِ َؾَزَجتَرُه  ,ْسِجدِ اْفتت

ُٚهْؿ افَّْبِلي  ,افَُّْٚس  َٓ اَّ َؿوتك َبْقَففُ  ,^َؾَْ َِ ـْ َمٚءٍ  ^َأَمَر افَّْبِلي  ,َؾ ُٕقٍب ِم ْٔفِ  ,بَِذ َِ ْهِريَؼ َظ
ُٖ    .(1)شَؾ

   .ًمبدن أي كجوؾميومال يؽقن قمغم ا :ضٓٚرة افبدن -3

 ،طمديٌ اسمــ قمبـوس ذم اًمـرضمؾلم يعـذسمون ذم اًمؼـؼم يمذاو ،أطموديٌ آؾمتجامر :ويدل فذفؽ ♦

َٓ َيْسَ ِْْزُه » :^ىمول  َخُر  ْٔ َٚن ا ـَ  .(2)شاْفَبْقلِ  ـَ مِ َو

 .ومدل قمغم أكف ٓسمد أن يزيؾ مو قمؾقف مـ كجوؾموت، ومـفو مو حيدث سمعد اًمبقل

 .قن قمغم أيمؿؾ إطمقال مـ اًمطفورة واًمـزاهيومالسمد أن يؽ ،وٕكف ؾمـقالىمل اهلل

ِء افزوالِ ) :ؿقفف َْٔئف بًَد َ ْ ُٝ افيِٓر مـ افزواِل إػ ُمسٚواةِ افقِء َؾ  (.ؾَقؿ

ومذيمر مقاىمقً اًمصـالة سمدايـًي وهنويـي،  ،-اًمقىمً-ؿمـرع اعممًمػ ذم اًمتػريع قمغم اًمشـرط إول 

 :اًمظفرقىمً سمدأ سمإكام و

   .ذم اًمظفر وملمف أوًٓ  ،اعمقاىمقً سمدأ هبو ^ل عمو أىموم ًمؾـب ^ٕن ضمؼميؾ  .1

، وموىمتـدى سمـف (4)وأيب هريـرة (3)سمـذيمرهو ذم طمـديٌ قمبـد اهلل سمــ قمؿـرو دأسم ^اًمـبل  وٕن .1

   .وً اعممًمػ ذم ذًمؽ، وٕضمؾ ذًمؽ ومفل شمسؿك إومم، وشمسؿك األجػم أيض

 ،اً ســػمومنذا زاًمً اًمشؿس وموًمً قمــ وؾمـط اًمسـامء ي ،مـ زوال اًمشؿس :بدايٜ وؿٝ افيٓر

                                 
 (.181« )مسؾؿ»و(، 111« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 .ًمف واًمؾػظ( 191« )مسؾؿ»و(، 6951« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (. 611« )مسؾؿ» أظمرضمف (3)

 «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/161) «اًمدارىمطـل»و(، 151) «اًمؽممذي»و(، 11/91« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1178« )اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وصححف(، 1/375)
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   .دظمؾ وىمً صالة اًمظفر

سموؾمتثـوء ذمء اًمزوال اًمقســػم، ومـنذا  ،ـمقًمف :أي ،مثؾف يستؿر إمم أن يؽقن فمؾ يمؾ ؿمـلء :هنٚي ف

 .يمون فمؾ اًمشـلء مثؾف دون فمؾ اًمزوال اًمقسـػم، ومؼد ظمرج وىمً اًمظفر

ـِ قَمب وٍس ىَموَل  :وافدفٔؾ ظذ هذا ♦ ِْتل » :^ اهللِىَموَل َرؾُمقُل  :طمديٌ اسْم ِٝ َأمَّ ْٔت يتُؾ ِظْْتَد اْفَب  ,ِجْزِ

ُس  ّْ ْٝ افنَّ َر ِحَغ َزاَف ْٓ تؾِّ  ,َؾَهذَّ يِب افيي ـُ تَٚن طِتؾي  ـَ ًَهتر ِحتَغ  ْدِر افنتراِك, ُثؿَّ َصذَّ يِب اْف ََ ْٝ بِ َٕ ٚ َُ َؾ

ِْٔف, ُثؿَّ َصذَّ يِب  َِ َّ صتلٍء ِمْث ًَِنتٚءَ اْفت تٚنُِؿ, ُثتؿَّ َصتذَّ يِب اْف ِرَب ِحَغ َأْؾَىَر افهَّ ُؼ, ُثتؿَّ  ٌْ ٍَ ت ِحتَغ َؽتَٚب افنَّ

ت ـُ تَٚن طِتؾي  ـَ تَر ِحتَغ  ْٓ تَد افيي ٌَ ٚنِِؿ, ُثؿَّ َصتذَّ اْف ُٚم َوافنتراُب َظَذ افهَّ ًَ ْجَر ِحَغ َحُرَم افىَّ ٍَ ؾِّ َصذَّ يِب اْف

ْٔتِف, ُثتؿَّ َصتذَّ  َِ ؾِّ صتتلٍء ِمْث ـُ ًَهتر ِحَغ َصَٚر طِؾي  ُف, ُثؿَّ َصذَّ يِب اْف َِ َّ يِب  صتلٍء ِمْث ِرَب ِحتَغ َأْؾَىتَر اْفتت ٌْ

َر, ُثؿَّ اْف َ  ٍَ ْش
َٖ ْجَر َؾ ٍَ ِل, ُثؿَّ َصذَّ يِب اْف َوَّ ْٕ ِْٔؾ ا َِّ  اف

ِٞ ُِ ًَِنَٚء إَِػ ُث ٚنُِؿ, ُثؿَّ َصذَّ يِب اْف تَٚل افهَّ ََ َٝ إَِِلَّ َؾ ت َيتٚ  :ٍَ

ُد  َّّ ـْ َؿْبَِِؽ  ,ُُمَ َِٔٚء ِم بِ ْٕ َ ْٕ ُٝ ا ُٝ ؾَِٔا بَ  ,َهَذا َوْؿ ـِ اْفَقْؿَ ْغِ اْفَقْؿ  .(1)شْغَ َهَذْي

ُس » :وً مرومققم ووطمديٌ اسمـ قمؿر ّْ  افنَّ
ِٝ ِر إَِذا َزاَف ْٓ ُٝ افيي ُىقفِفِ  ,َوْؿ ـَ ُجِؾ  َٚن طِؾي افرَّ ـَ َمتٚ مَلْ  ,َو

ْكُ  ًَ  .(2)شَُيُْْضِ اْف

ةِ َحر  ) :ؿقفف ٓٚ َأْؾَوُؾ إٓ   ِصدَّ ُِ ِجٔ ًْ  (.(3)وَفْق َصذَّ َوْحَده ,وَت

 .اًمظفر شمعجقؾفو ذم أول وىمتفوإومضؾ ذم 

َٚن افْبتل » : طمديٌ أيب سمرزة :وافدفٔؾ ِحتَغ  ,افَّ ِتل َتتْدُظقهَنَٚ إُوَػ  ,ُيَهتعِّ اَْلِجترَ  ^ـَ

ُس  ّْ  .(4)شَتْدَحُض افنَّ

ُٝ َأَحد» :وىموًمً قمو شي  ـْ َرُشتقِل اهللِ  اً َمٚ َرَأْي تِر ِمت ْٓ ِجتٔاًل فِِيي ًْ َٚن َأَصتدَّ َت ـْ  ,^ـَ َوَٓ ِمت

                                 
« اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وصححف(، 119« )اًمؽممذي»و(، 393« )داود أسمق»و(، 5/191« )أمحد» أظمرضمف (1)

(1191 .) 

 (. 611« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 .اسؾمالم وؿمقخ اعمـذر اسمـ: واظمتوره، طمـقػي أيب مذهى وهق (3)

 (.617« )مسؾؿ»و(، 517« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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رٍ  ُْ رَ  ,َأيِب َب َّ ـْ ُظ   .(1)شَوَٓ ِم

 أول وىمتفو طموًمتون صالة اًمظفرمـ اؾمتحبوب أداء  ويستثـك: 

  .طمتك يـؽسـر احلر وخيػ ،سمراد، سملن يمظمر إمم ىمرب اًمعصـروموًمسـي ومقفو اس :  صدة احلر .1

تاَلةِ ري اْفتَح إذا اْصَ دَّ » :ىَموَل  ^أن اًمـبل  ، َأيِب ُهَرْيَرةَ طمديٌ  :وافدفٔؾ ♦ ـْ افهَّ َْٖبِرُدوا َظ  :َؾ

َة  َّْؿَ اْفتَح َؾِ٘نَّ ِصدَّ َٓ ِْٔح َج ـْ َؾ    .(2)شرِّ ِم

 ؟براد رخهٜ أم شْٜإمر بٚإل :ؾ٘ن ؿٔؾ 

 وٕن ؿمـدة احلـر متــع اخلشـقع،  :وأدكك مراشمـى إمـر آؾمـتحبوب ،ٕكف أمر سمف :هق ؾمـي

 .سمـ ىمدامي قمغم هذاومجرى  رى طمضقر اًمطعوم واًمشـراب وسمف طموضمي إًمقف، وىمد كص ا

ًٜ ) :ؿقفف ـْ ُيَهعِّ مجٚظ َ
ِ ٍْٔؿ د  (.أو مع َؽ

مــع  عمـــ يصـكم ،ومقســتحى أن شمـمظمر اًمظفــر إمم ىمـرب وىمــً اًمعصــر :إذا ـتٚن هْتتٚك ؽتٔؿ .1

   .اجلامقمي

كشؼ قمـغم اًمــوس سمـوخلروج  وًمؽل ٓأن اًمغوًمى مع اًمغقؿ أكف حيصؾ اعمطر واًمريح،  :وافًِٜ ♦

 .(3)وكصكم اًمظفر صمؿ اًمعصـر سمخروج واطمد ،إمم آظمر وىمتفو مظمر اًمظفركًمؾظفر صمؿ ًمؾعصـر، 

ِْٔف بًُد   افزوالِ ) :ؿقفف َِ ْلِء ِمْث ٍَ ْكِ إػ َمهِر اْف ًَ ُٝ اف  (.وافْضورُة إػ ؽروهِبٚ ,وَئِِف وؿ

 .وىمً اًمعصـر :افقؿٝ افثٚن

اك سمقــفام وٓ اؿمـؽم ،وٓ وموصؾ سمقـفام ،ومنذا ظمرج هذا دظمؾ هذا ،مـ هنويي وىمً اًمظفر :بداي ف

   .ذم اًمقىمً

                                 
 ذم واًمبقفؼل(، 1/513) «اعمصـػ» ذم اًمرزاق وقمبد(، 155) «اًمؽممذي»و(، 11/188« )أمحد» أظمرضمف (1)

 .إًمبوين ووعػف(، 1/336) «اًمؽؼمى»

 (.615« )مسؾؿ»و(، 533« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 اًمشوومعقي، ىمقل وهق، ذًمؽ قمغم اًمدًمقؾ ًمعدم: ًمؾغقؿ يـظر وٓ وىمتفو أول ذم شمصغم أهنو: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (3)

 .اًمعثقؿلم: واظمتوره ،ىمدامي اسمـ إًمقف ومول
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   .ووىمً وـرورة ،وىمً اظمتقور :اًمعصـر ألو وىمتون :هنٚي ف

ذم إمومـي ضمؼميـؾ  حلديٌ اسمـ قمبـوس  :إذا صور فمؾ يمؾ ؿمـلء مثؾقف :يْ ٓل ؾٚٓخ ٔٚري

ِْ » :^ سموًمـبل يُؾ  لَأمَّ َتْغ  ِجْزِ  َمرَّ
ِٝ
ْٔ ُد ..ِظَْْد اْفَب ٌَ َٚن اْف ـَ اَّ  َِ ترَ  ,, َؾ ْٓ تُف  َصتذَّ يِبَ افيي ِي تَٚن طِ ـَ ِحتَغ 

ْٔفِ  َِ ُف ِمْث ِي
َٚن طِ ـَ ًَهتر ِحَغ  ُف, َوَصذَّ يِبَ اْف َِ َٝ إِِلَّ ..ِمْث ٍَ َٚل  , ُثؿَّ اْفَ  ََ ُد  :َؾ َّّ ـْ  ,َيٚ ُُمَ َٔتِٚء ِمت بِ ْٕ ُٝ إَ َهتَذا َوْؿت

ـِ اْفَقْؿَ ْغِ  ,َؿْبَِِؽ  ُٝ َمٚ َبْغَ َهَذْي  .(2)(1)شَواْفَقْؿ

   .همروب اًمشؿس يستؿر إمم :ووؿٝ افوترورة

ًٜ » :وً مرومققمـ طمديٌ أيب هريـرة  :وافدفٔؾ ظذ إثبٚت وؿٝ افوترورة ♦ ت ًَ ـْ ـْ َأْدَرَك َر َوَمت

ُس  ّْ ُرَب افنَّ ٌْ ْكِ َؿْبَؾ َأْن َت ًَ ـَ اف ْكَ  ,ِم ًَ ْد َأْدَرَك اف ََ    .(3)شَؾ

 ،ومدل قمغم أن وىمـً اًمعصــر يؿتـد إمم اًمغـروب، وإطموديـٌ إظمـرى يمحـديٌ اسمــ قمبـوس

 .وهذا وىمً اظمتقور ،أن اًمقىمً يـتفل ىمبؾ ذًمؽ، ومػرق سمقـفام سملن هذا وىمً وـرورة دًمً قمغم

 :وافٍٚندة مـ وؿٝ افوترورة ♦

ؾمـؾؿ أيموحلو ض إذا ـمفرت، واعمجـقن إذا أوموق وقمؼؾ، واًمؽوومر إذا  :  حؼ أهؾ إظذار -1

   .ًمعصـرومنهنؿ يصؾقن ا ،دريمقا مـ اًمقىمً مؼدار ريمعي ىمبؾ اًمغروبأوكحق ذًمؽ، ومفمٓء إذا 

ح تك أخرهتٚ  ,إذا حهؾ فإلٕسٚن ضترورة َتًْتف متـ أداء افهتالة ظتـ وؿ ٓتٚ آخ ٔتٚري -1

وكحـق ذًمـؽ،  ،يملن يصـقبف ضمرح ومقشتغؾ سمجرطمـف، أو ٓ جيـد اعمـوء ومقبحـٌ قمــف :فقؿٝ آضىرار

 .ٓ ىمضوء ويؽقن ومعؾف ألو أداءً  ،ومال يلصمؿ ر اًمعصـر إمم وىمً اًمضـرورة حلوضميٍ ومنذا أظّم 

                                 
« اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وصححف(، 119« )اًمؽممذي»و(، 393« )داود أسمق»و(، 5/191« )أمحد» أظمرضمف (1)

(1191.) 

 مٚ افًك ووؿٝ" :مرومققموً   قمؿرو سمـ اهلل قمبد حلديٌ: اًمشؿس اصػرار إمم يؿتد أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

: واظمتوره، أمحد قمـ اًمروايوت أيمثر قمؾقف أن شمقؿقي اسمـ وطمؽك احلـػقي، ىمقل هقو، مسؾؿ رواه "افنّس تهٍر مل

 .واًمعثقؿلم، واًمسعدي مػؾح، واسمـ، شمقؿقي واسمـ، واًمشورح، شمقؿقي سمـ واعمجد، ىمدامي اسمـ

 (.698« )مسؾؿ»و(، 579« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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ُِٓٚويُ ) :ؿقفف ـي َتًجٔ  (.َس

  .اًمسـي ذم صالة اًمعصـر أن شُمعّجؾ ذم أول وىمتفو، ؾمقاء يمون ذم احلر أو اًمؼمد

 :افًِٜ   ذفؽ أمرانو

   .يمام شمؼدم ،أن اًمصالة أول اًمقىمً أومضؾ .1

ومؼـد ورد قمــ أكـس سْمــ َموًمِـٍؽ  ،طمقـٌ يمـون يصـكم اًمعصــر ذم أول وىمتفـو ،^ومعؾ اًمـبل  .1

ــوَل   تتَٚن َرُشتتقُل » :ىَم ٌٜ  ^ اهللِـَ َّٔتت ٌٜ َح تت ًَ
ٍِ ُس ُمْرَت ّْ تت ًَهتتتر َوافنَّ ُٛ إَِػ  ,ُيَهتتعِّ اْف اِه ُٛ افتتذَّ َٔتتْذَه َؾ

ٌٜ  ,افًقاِل ًَ
ٍِ ُس ُمْرَت ّْ ْؿ َوافنَّ ِٓ تِٔ

ْٖ
َٔ  .(1)شَؾ

ومـفو مو يبعـد صمامكقـي أمقـول وكحقهـو، ومفـذا  ،واًمعقازم أطمقوء سموعمديـي، مـفو مو يبعد صمالصمي أمقول

   .ؾفويمون يعج ^يدل قمغم أن اًمـبل 

ـِ  ــ ــع سْم ٍٍ  وطمــديٌ َراومِ َهتتعِّ » :ىمــول ظَمــِدي ُٕ َّْتتٚ  ًَهتتتر َمتتَع َرُشتتقِل  ـُ ُثتتؿَّ ُتَْْحتتُر  ,^ اهللِاْف

َسُؿ َظنتر ؿَِسؿٍ  ,ُزورُ اْفتَج  َْ اً  ,ُثؿَّ ُتْىَبُخ ، َؾُ  ُؾ حَلْ ـُ ْٖ سِ  ًٚ َٕوتٔج َؾَْ ّْ ِٛ افنَّ ٔ
ٌِ  .(2)شَؿْبَؾ َم

 ^ىمـول رؾمـقل اهلل  :ىمـول روى قمـكم عمـو  :-قمـد اعمذهى-وهل اًمصالة اًمقؾمطك  :ت ّٜ

اَلةِ اْفُقْشَىك» :يقم إطمزاب ـِ افهَّ ٚ َظ َٕ ق ُِ ٌَ ْكِ  :َص ًَ  اْف
ٚر ,َصاَلةِ َٕ ْؿ َوُؿُبقَرُهْؿ  ُٔقَُتُ  .(3)شاً َمأَلَ اهللُ ُب

ِٛ افْ ) :ؿقفف ُٝ ادٌِرِب إػ َمٌٔ  (.ُحّرةِ توَئِِِف وؿ

  .ياعمغرب، ووىمتفو يمذًمؽ ًمف سمدايي وهنوي :افقؿٝ افثٚفٞ

 .سموٓشمػوق ،مـ همروب اًمشؿس :بداي ف

ُٝ َصتاَلةِ » :وً مرومققم حلديٌ قمبد اهلل سمـ قمؿرو  :إمم مغقى اًمشػؼ :هنٚي ف َّ َوَوْؿت ِرِب اْفتت ٌْ

ُؼ  ٍَ ِٛ افنَّ ٌِ  .اًمشػؼ إمحر :واعمراد سمف ،(4)شَمٚ مَلْ َي

                                 
 (.611« )مسؾؿ»و(، 559« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.615« )مسؾؿ»و(، 1185« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.617« )مسؾؿ»و(، 1931« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.617« )مسؾؿ»و(، 1931« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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ُِٓٚ) :ؿقفف ـي َتًجٔ  (.وُيَس

   .(1)يسموشمػوق إ ؿي إرسمع ،اًمسـي ذم اعمغرب أن شمعجؾ

   .، وىمد وردت أطموديٌ يمثػمة شمدل قمغم شمعجقؾف ًمؾؿغرب^ومعؾ اًمـبل  :وافدفٔؾ ♦

ٍٍ  :ومؿـ ذًمؽ ـَ ظَمـِدي َُٕهتعِّ » :ىمـول طمـديٌ َراومِـَع سْمـ َّْتٚ  َّ ـُ ِرَب َمتَع َرُشتقِل اْفتت  ,^ اهللٌِْ

ْبِِفِ  َٕ ُْٔبهتر َمَقاؿَِع  ُف َف َّٕ ٚ َوإِ َٕ َْْٔهترُف َأَحُد    .(2)شَؾ

ـَ  َٚن َرُشقُل » :ىَموَل   اهللِقَمْبِد وطمديٌ ضَموسمِر سْم ًَهتتر  ^ اهللِـَ تِٚجَرةِ, َواْف تَر بِْْٚلَ ْٓ ُيَهتعِّ افيي

, وَ  ٌٜ َّٔ
َِ َٕ ُس  ّْ َّ َوافنَّ ْٝ اْفت ِرَب إذا َوَجَب   .(3) ش...ٌْ

ـْ َؿَهَدهٚ ُُمِْرم) :ؿقفف َ
ِ َٜ مَجٍْع د  (.ًٚ إٓ فِٔ

 (مزدًمػـي)اعمغـرب ًمقؾـي  ـع صـالة  :وهـل ،يستثـك مـ أومضؾقي شمؼديؿ اعمغـرب طموًمـي واطمـدة

وموًمســي أن  ،ومنذا همرسمً اًمشؿس وهق ذم قمرومي ،-ٕن اًمـوس جيتؿعقن ومقفو :ًٚ وشّٔٝ مجً-ًمؾحوج 

 :ىمـول  ؾمومي سمــ زيـدأ عـوم ،^ًمػعؾ اًمـبل  :ٓ يصكم، وإكام يـطؾؼ إمم مزدًمػي صمؿ يصكم هـوك

ـْ َظَرَؾتٍٚت  ^َأَؾَٚض َرُشقُل اهللِ » تك إَِػ  ,ِم َٓ  َ ْٕ تاَّ ا َِ تَزَل َؾَبتَٚل َؾ َٕ  ِٛ ًْ ت َٖ ُوُضتقء , افنِّ ت  اً َؾتَدَظٚ بِتَاٍء َؾَ َقضَّ

َْٔس بِْٚفَبٚفِغِ  ُٝ  ,َف ِْ َُ اَلةَ  ,َيٚ َرُشقَل اهللِ :َؾ اَلُة َأَمَٚمَؽ » :َؿَٚل  ,افهَّ    .(4)شافهَّ

ْجِر افثٚن) :ؿقفف ٍَ ًِنِٚء إػ اف ُٝ اف ُّ وهق افَبُٔٚض  ,وَئِِف َوْؿ ُض اْفت َسِ ًْ.) 

  .وًمف وىمً سمدايي وهنويي ،اًمعشوء :افقؿٝ افرابع

 .-مـ همقوب اًمشػؼ إمحر يدظمؾ وىمً اًمعشوء :أي- مـ ظمروج وىمً اعمغرب :بداي ف

 .إمم ـمؾقع اًمػجر اًمثوين :هنٚي ف

                                 
 (.1/193) «اعمبدع»: اكظر (1)

 (.637« )مسؾؿ»و(، 559« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.616« )مسؾؿ»و(، 569« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.1189« )مسؾؿ»و(، 139« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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 :وافدفٔؾ ♦

ِريطٌ » :ىَموَل  ^، وومقف أكف  طمديٌ أيب ىمتودة .1 ٍْ َْٔس ِ  افَّْْقِم َت ُف َف َّٕ تِريطُ  ,َأَمٚ إِ ٍْ َا اف َّ َّٕ َظتَذ  :إِ

ُْخَرى ْٕ اَلةِ ا ُٝ افهَّ اَلَة َح َّك ََيِلَء َوْؿ ـْ مَلْ ُيَهؾِّ افهَّ    .(1)شَم

ووىمـً اًمػجـر  ،أكف دل قمغم امتداد وىمـً اًمعشـوء إمم دظمـقل وىمـً اًمػجـر :ووجف افدٓفٜ مْف

   .ٕكف ًمقس سملم اًمقىمتلم وموصؾ :يدظمؾ سمطؾقع اًمػجر اًمثوين

رد قمــ قمبـد اًمـرمحـ سمــ قمـقف واسمــ قمبـوس مو و :مـفو ،آصمور قمـ اًمسؾػ وردت ذم ذًمؽ .1

ــوٓ تتَرِت » :أهنــام ىم ُٓ ِٝ  ,.....ٚنُِض اْفتتتَح إَِذا َض َِّ ْجتتِر َصتت ٍَ تتَرْت َؿْبتتَؾ اْف ُٓ َّ َوإَِذا َض ِرَب اْفتتت ًَِنتتَٚء  ,ٌْ َواْف

 .(3)، ول يـؼؾ قمـ صحويب ظمالف ذًمؽ(2)شًٚ مَجًِٔ

َؾ ) :ؿقفف ُٓ  افِِٔؾ َأْؾَوُؾ إن َش
ِٞ ُِ  (.وتٖخُرهٚ إػ ُث

مو ل يؽـ ذم ذًمؽ مشؼي قمغم اعملمقملم أو سمعضـفؿ،  ،أن شممظمر إمم صمؾٌ اًمؾقؾ :ذم اًمعشوءاًمسـي 

تَٚن إَِذا َرآُهتْؿ َؿتِد » :يػعـؾ ^ومنكـف يراقمـل أطمـقال اعمـلمقملم، يمـام يمـون اًمـبـل  ،ومنن يمون ومقف مشؼي ـَ

َؾ  ًُقا َظجَّ َّ رَ  ,اْجَ   .(4)شَوإَِذا َرآُهْؿ َؿْد َأْبَىُئقا َأخَّ

 :بٚب تٖخر افًنٚءوافدفٔؾ ظذ اش ح

ًْ  طمديٌ قَمو َِشَي  -1 ْٔؾِ  ^َأْظَ َؿ افَّْبِلي » :ىَموًَم َِّ ُٜ اف َٛ َظٚمَّ  َح َّك َذَه
ٍٜ َِ ْٔ تَٚم وَ  ,َذاَت َف َٕ َح َّتك 

َّ َأْهُؾ  َٚل  ,ْسِجِد, ُثؿَّ َخَرَج َؾَهذَّ اْفت ََ ٚ :َؾ َٓ ُف َفَقْؿُ  َّٕ َٓ َأْن َأُصؼَّ َظَذ ُأمَّ ِل ,إِ  .(5)شَفْق

                                 
 (.681« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 أيب قمـ طمجر اسمـ كؼؾ وىمد(، 1/117« )وأصمور اًمســ معرومي» وذم ،(1/569« )اًمؽؼمى» ذم اًمبقفؼل أظمرضمف (1)

ـْ  َأطَمداً  َأقْمَؾؿُ  َٓ »: ىمقًمف إؾمحوق سمـ سمؽر َحوسَميِ  ِم ـْ  َوَرَوْيـَوهُ : ىَموَل ، ظَموًَمَػُفاَم  اًمص    قَم
ِ
ْبَعيِ  اًْمُػَؼَفوء ـْ  اًمس  ، اعْمَِديـَيِ  َأْهؾِ  ِم

ـْ  ـْ  َ َوقَميٍ  َوقَم  (.1/185« )احلبػم اًمتؾخقص»: اكظر، «اًمت وسمِِعلمَ  ِم

 ىمقل وهق اًمؾقؾ، كصػ إمم ويؿتد اظمتقور، وىمً وهق واطمد، وىمً ألو اًمعشوء أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (3)

 . وهمػمهؿ، واًمعثقؿلم، واًمسعدي، طمزم اسمـ: ورضمحف، ًمؾشوومعل

 . اهلل قمبد سمـ ضموسمر طمديٌ مـ( 616« )مسؾؿ»و(، 569« )ًمبخوريا» أظمرضمف (1)

 (.638« )مسؾؿ» أظمرضمف (5)
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ــَرَة  طمــديٌ -1 ــوَل  أيب ُهَرْي ــلخ  :ىَم ــوَل اًمـ بِ َٓ َأْن َأُصتتؼَّ َظتتَذ ُأمَّ ِتتل» :^ىَم ْؿ َأْن  ,َفتتْق ََمتتْرُُتُ َٕ

ْٔؾِ  َِّ  اف
ِٞ ُِ ًَِنَٚء إَِػ ُث ُروا اْف خِّ َٗ فِ  ,ُي ٍِ  .(1)شأو ِْٕه

 .ومفق إومضؾ ،سمتلظمػم اًمعشوء ؾحؼفؿ مشؼيومنذا يمون اسكسون مع أكوس ٓ ي

ُٝ اف) :ؿقفف  (.ٍْجِر إػ ُضِقِد افنّسِ وَئِِف وؿ

   .اًمػجر :افقؿٝ اخلٚمس

 .سمطؾقع اًمشؿس :وهنٚي ف .مـ ـمؾقع اًمػجر اًمثوين :وبداي ف

ْجترِ » :طمديٌ قمبد اهلل سمــ قمؿـرو  :وافدفٔؾ ٍَ تقِد اْف ُِ ـْ ُض تْبِح ِمت ُٝ َصتاَلةِ افهي َمتٚ مَلْ  ,َوَوْؿت

ُس  ّْ ِع افنَّ ُِ    .(2)شَتْى

ٓٚ َأْؾَوُؾ ) :ؿقفف ُِ  (.وَتًجٔ

  .وصالهتو أول وىمتفو ،ذم وىمً أداء اًمػجر شمعجقؾفو واًمتغؾقس هبو إومضؾ

َـّ َِٕسُٚء » :ىَموًَمً طمديٌ قَمو َِشَي  :ويدل فذفؽ أدفٜ مْٓٚ ُّ ـُ ْدَن َمتَع َرُشتقِل اْفت َٓ ِمَِْٚت َيْن ْٗ

ْجرِ  ^ اهللِ ٍَ َـّ  ,َصاَلَة اْف ُٔقُِتِ ـَ إَِػ ُب ِِْب ََ , ُثؿَّ َيْْ َـّ ِٓ
ُروضِ ُّ ٍٚت بِ ًَ ٍِّ َِ تاَلةَ  ُمَ  َْوتَغ افهَّ َـّ  ,ِحَغ َي ُٓ تِرُؾ ًْ َٓ َي

َِسِ  ٌَ ـْ اْف  .(3)شَأَحٌد ِم

 :قمغم مو يكم ،أن اًمصؾقات اخلؿس سموًمـسبي ٕومضؾقي أداءهو :اخلالصٜ 

 .إومضؾ يمقهنو ذم أول اًمقىمً :افٍجر -1

   .-قمـد اعمذهى  - ووىمً اًمغقؿ ،إٓ ذم ؿمدة احلر ،إومضؾ يمقهنو ذم أول وىمتفو :افيٓر -1

  .إومضؾ يمقهنو ذم أول اًمقىمً :افًهتر -3

  .إٓ ًمقؾي مزدًمػي ًمؾحوج ،إومضؾ يمقهنو ذم أول اًمقىمً :ادٌرب -1

 .مو ل يشؼ ،إومضؾ شملظمػمهو إمم صمؾٌ اًمؾقؾ :افًنٚء -5

                                 
« اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 691« )موضمف اسمـ»و(، 167« )اًمؽممذي»و(، 11/371« )أمحد» أظمرضمف (1)

(1/716.) 

 (.611« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.615« )مسؾؿ»و(، 578« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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 :ؿٚل ادٗفػ

 َطِّْتتف بتتُدخق ,وُتتتْدَرُك افهتتالُة ب ُبتترةِ اإلحتتراِم   َوْؿ ِٓتتٚ]
ِٜ َبتت َِ تتٚ  ,ِل َوْؿ ِٓتتٚوٓ ُيَهتتعِّ ؿبتتَؾ َؽ إمَّ

ـٍ  ,بٚج ٓٚدٍ  َِّ َٔ  ُمَ 
ٍٜ ََ ٌؾ  ,أو َخَزِ ثِ ٍْ ف ؾَْ َِ ْرٌض  ,ؾ٘ن َأْحَرَم بٚج ٓٚدٍ ؾَبَٚن َؿْب ٍَ َُ  ,وإٓ ؾ تٌػ ِمتـ وإن َأْدَرَك ُم َِّ

 ِٜ ف ,َوْؿ ِٓٚ َؿْدَر اف حريّ ٍُ ْٝ  ,ثؿ زاَل َتُِٔ تَرْت  ,أو حَٚضت ُٓ تَػ وَض ِِّ ـُ وَمتـ صتَٚر أهتاًل  ,َؿَوتْقَهٚ ,ثتؿ 

َِٓٚ ,هِبٚ ؿبَؾ ُخروِج َوْؿ ِٓٚ فِزَمْ فُ فُقجق ُع إفٔٓٚ ؿب َّ ُٛ ؾقر ,ومٚ َُيْ بت اً وََيِ  ُمَرتَّ
ِٝ ُط  ,ًٚ ؿوُٚء افٍقانت َُ وَيْست

ُٛ بِْسِٕٔٚف ِٝ اخ ِٔٚر احلٚرضةِ  ,افستٔ ِٜ ُخروِج وؿ  .[وبخنٔ

 (.وُتْدَرُك افهالُة ب ُبرةِ اإلحراِم   َوْؿ ِٓٚ) :ؿقفف

 .شمؽبػمة اسطمرام ىمبؾ ظمروج اًمقىمًإدراك اًمصالة يؽقن سمندراك 

 :وافدفٔؾ ♦

ًَهتتر َؿْبتتَؾ َأْن » :وً مرومققمـ طمـديٌ أيب هريـرة  .1 ـْ َصتاَلةِ اْف ْؿ َشتْجَدًة ِمت ـُ إَِذا َأْدَرَك َأَحتُد

ُس  ّْ ُرَب افنَّ ٌْ تَع اف ,َت ُِ تْبِح َؿْبتَؾ َأْن َتْى ـْ َصتاَلةِ افهي ُٔ ِؿَّ َصاَلَتُف, َوإَِذا َأْدَرَك َشْجَدًة ِمت ِْ ُس َؾ ّْ ت ُٔت ِؿَّ  ,نَّ ِْ َؾ

 .(1)شَصاَلَتفُ 

وموؾمتقى ومقف اًمؼؾقؾ واًمؽثـػم، وٓ يؿؽــ أن كجعـؾ  ،مـ اًمصالة ذم اًمقىمً اً أكف أدرك ضمزء .1

 .(2)مـفو ذم اًمقىمً اً اًمصالة ومو تي، وىمد أدى ضمزء

 َطِّْف بُدخقِل َوْؿ ِٓٚ) :ؿقفف
ِٜ َب َِ  (.وٓ ُيَهعِّ ؿبَؾ َؽ

ومـنن  ،أو يغؾـى قمـغم فمــف ذًمـؽ ،يتقؼـ دظمقل اًمقىمً ًمقس ًمؾؿصكم اًمشـروع ذم اًمصالة طمتك

 .ٕن إصؾ اًمعدم :ومال يصكم ،فؿمؽ ذم دظمقل اًمقىمً أو همؾى قمغم فمـف قمدم دظمقًم

ومنكف يصـح أن يصـكم  ،-إمو سموضمتفود أو سمخؼم اًمثؼي-ومنن همؾى قمغم فمـف أو شمقؼـ دظمقل اًمقىمً 

                                 
 (.698« )مسؾؿ»و(، 556« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 اسمـ: واظمتوره موًمؽ، ىمقل وهق اًمقىمً، ظمروج ىمبؾ ريمعي سمندراك إٓ شمدرك ٓ اًمصالة أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واًمعثقؿلم، إسمراهقؿ سمـ وحمؿد، واًمسعدي، شمقؿقي
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 .وًمق سمغؾبي اًمظـ

ًِ َأيِب سَمْؽٍر اطمديٌ  :وافدفٔؾ يِؼ َأؾْماَمَء سمِـْ دِّ ًْ  ًمصِّ تِد افَّْبِتلِّ » :ىَموًَم ْٓ ٚ َظتَذ َظ َٕ َيتْقَم  ^َأْؾَىْر

ْٔؿٍ  ُس  ,َؽ ّْ  افنَّ
ِٝ
ًَ َِ  ،وموًمنمع أىموم همؾبي اًمظـ مؼوم اًمقؼـلم ذم مقاوـع ،ومعؿؾقا سمغؾبي اًمظـ ،(1)«ُثؿَّ َض

   .ومؽذًمؽ هـو

ٚ بٚج ٓٚدٍ ) :ؿقفف ـٍ  ,إمَّ َِّ َٔ  ُمَ 
ٍٜ ََ  (.أو َخَزِ ثِ

 :صؾ هبو همؾبي اًمظـ سمدظمقل اًمقىمً، وهل يموًمتوزمأؿمور إمم اًمطرق اًمتل حي

هق اًمعول سملدًمي اًمقىمـً، ومـنذا يمـون يعرومفـو ويعـرف مقاىمقـً اًمصـالة  :واعمجتفد :آج ٓٚد .1

  .ومفق  تفد يمظمذ مـف، وإٓ ومال ،وهمػم ذًمؽ

   .(2)ٓ سمغؾبي فمـف ،ومالسمد أن يؽقن اخلؼم مـ صمؼي، ومتقؼـ مـ ظمؼمه :خز افثَٜ .1

ومنكـؽ  ،اًمرضمؾ واعمرأة، ومـال ومـرق، ومـنذا أظمؼمشمـؽ امـرأة صمؼـي سمـدظمقل اًمقىمـً :ٜويدخؾ   افثَ

 .شمعؿؾ سمؼقألو

ٌؾ ) :ؿقفف ٍْ ف ؾَْ َِ  ؾَبَٚن َؿْب
ْرٌض  ,ؾ٘ن َأْحَرَم بٚج ٓٚدٍ ٍَ  (.وإٓ ؾ

أو همؾى قمغم فمـف دظمقل اًمقىمً ومصـغم، ومـنن شمبـلم ًمـف أكـف أدى  ،إذا اضمتفد وكظر ذم اًمعالموت

 .وً ومنن صالشمف شمؼع ومرو ،إن ل يتبلم ًمف ؿمـلءو ،كػالً ومنهنو شمؼع  ،اًمصالة ىمبؾ اًمقىمً

 .أكف ؿمـرع ومقفو سموضمتفود، واشمؼك اهلل مو اؾمتطوع :وافًِٜ

   .ويمذا إذا شمبلم أكف أداهو ذم اًمقىمً

ِٜ ) :ؿقفف ٌػ ِمتـ َوْؿ ِٓتٚ َؿتْدَر اف حريّت َِّ ُُ تف ,وإن َأْدَرَك ُم ٍُ ْٝ  ,ثتؿ زاَل َتُِٔ تَػ  ,أو حَٚضت ِِّ ـُ ثتؿ 

َرْت  ُٓ  (.َهَٚؿَوقْ  ,وَض

   .ؾمبؼ أن اًمقىمً يدرك سمتؽبػمة اسطمرام، وسمـوًء قمغم هذا

                                 
 (.1959« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 .اًمعثقؿلم اظمتقور وهق فمـ، وهمؾبي اضمتفود قمـ أو، يؼلم قمـ ظمؼماً  يمون ؾمقاء ،ُيؼبؾ اًمثؼي ظمؼم أن: اًمثوين اًمؼقل (1)
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 :ذـر هْٚ مسٖف غ

مؽؾــػ قموىمـؾ أدرك مـــ اًمقىمـً مؼــدار شمؽبـػمة اسطمــرام، صمـؿ ضمـــ أو  :فٜ إوػٖصتقرة ادست

   .ومنكف يؼضـل اًمصالة إذا زال اعموكع :أهمؿل قمؾقف، صمؿ أوموق

 -وهـل ـمـوهر، صمـؿ طمووـً-ة اسطمـرام إذا أدريمً اعمرأة مؼـدار شمؽبـػم :صقرة ادسٖفٜ افثٕٜٚٔ

   .إذا ـمفرت ،ومنهنو شمؼضـل ذًمؽ اًمقىمً

 ،ػـقن خمـوـمبقن سموًمصـالةوهـؿ مؽؾّ  ،أهنؿ أدريمقا مـ اًمقىمـً مؼـدار شمؽبـػمة اسطمـرام :وافًِٜ

   .ومؾزمتفؿ طملم زال اعموكع

 (.وَمـ صَٚر أهاًل فُقجقهِبٚ ؿبَؾ ُخروِج َوْؿ ِٓٚ فِزَمْ فُ ) :ؿقفف

ىمبـؾ  -إمو سمزوال اعمـوكع أو سمُقضمـقد ؿمــرط اًمقضمـقب-ًمقضمقب اًمصالة  إذا صور اسكسون أهالً 

   .ومنكف يؼضـل شمؾؽ اًمصالة ،ظمروج اًمقىمً

 .أن شمطفر احلو ض :مثٚل زوال ادٕٚع

   .أو سمؾقغ اًمصبل ،إؾمالم اًمؽوومر :مثٚل وجقد صترط افقجقب

َِٓٚ) :ؿقفف ُع إفٔٓٚ ؿب َّ  (.ومٚ َُيْ

اًمصـالة اًمتـل وىمتفو مؼدار اًمتحريؿي، ويمـذا شمؾزمـف أكف شمؾزمف شمؾؽ اًمصالة اًمتل أدرك مـ  :أي

 .ؿع إًمقفو ىمبؾفودم

ومـنهنؿ يصـؾقهنو ويصـؾقن  ،ىمبـؾ ظمـروج وىمـً اًمعصــر ،ومؾق أؾمؾؿ يموومٌر، أو ـمفـرت طمـو ٌض 

  .ويمذا ذم اعمغرب واًمعشوء ،اًمظفر اًمتل دمؿع إًمقف ىمبؾفو

   :وافدفٔؾ ♦

طمقـٌ كؼـؾ قمــفؿ  ،قفوقمبـد اًمـرمحـ سمــ قمـ ،يموسمـ قمبوس ،أكف وارد قمـ سمعض اًمصحوسمي -1

َرِت » :ىمقل ُٓ ُس اْفتَح إَِذا َض ّْ ُرَب افنَّ ٌْ ْكَ مَجًِٔ ,ٚنُِض َؿْبَؾ َأْن َت ًَ َر َواْف ْٓ  افيي
ِٝ َِّ  .(1)شًٚ َص

                                 
ـْ  َأطَمداً  َأقْمَؾؿُ  َٓ »: ىمقًمف إؾمحوق سمـ سمؽر أيب قمـ طمجر اسمـ وكؼؾ ،(1/569) اًمبقفؼل ؾمــ مـ ىمريبوً  ُّترجيف ؾمبؼ (1)  ِم
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ًمزمـف  ،وٕن وىمً اًمثوكقي وىمً ًمألومم قمـد اًمعذر اًمذي يبقح اجلؿع، ومـنذا أدريمـف اعمعـذور -1

   .يمام يؾزم ومرض اًمثوكقي ،ومعؾ ومروفو

ُٛ ) :ؿقفف ِٝ  اً ؾقر وََيِ  (.ؿوُٚء افٍقان

، وٓ يمظمرهو سمـدون اً أن يؼضـقفو ومقر -سمعذر أو سمغػم قمذر-أكف جيى قمغم مـ وموشمتف صالة  :أي

 .قمذر

ــٍؽ  :وافتتدفٔؾ ♦ ـِ َموًمِ ــ ــس سْم ــقَل  ،طمــديٌ أك ــوَل  ^ اهللَِأن  َرؾُم َٕستتتل َصتتاَلةً » :ىَم ـْ   ,َمتت

َرَهٚ ـَ ٚ إذا َذ َٓ ِِّ َُٔه ِْ َّٓ  ,َؾ ٚ إِ َٚرَة َْلَ ٍَّ ـَ  .(1)شَذفَِؽ  َٓ 

ب) :ؿقفف  (.ًٚ ُمَرتَّ

ومـال  ،ىمضوء اًمػقا ً جيى أن يؽقن سموًمؽمشمقى، ومنذا وموشمـً اسكسـون صـؾقات يـقم يمومـٍؾ مـثالً 

   .جيقز ًمف أن خيوًمػ شمرشمقبفو، سمؾ يبدأ سموًمػجر صمؿ اًمظفر وهؽذا

، وإذا يمـون (2)وً ومؼضـوهو مرشمبـ ،اخلـدق يقمأكف وموشمتف صؾقات  ^ورد قمـ اًمـبل  مو :وافدفٔؾ ♦

ََداءَ » :ًمؾؼوقمدة اًمػؼفقي اعمؼررة :ومفق واضمى ذم اًمؼضوء ،ذم إداء وً ًمؽمشمقى واضمبا ْٕ َوُٚء َُيُِْل ا ََ    .شاْف

ُٛ بِْسِٕٔٚف) :ؿقفف ُط افستٔ َُ  (.وَيْس

  ٍيسؼط وضمقب شمرشمقى اًمصؾقات ذم أطمقال: 

 :وفف صقر :افْستٔٚن -1

 ،س صؾقات شمبـدأ مــ اًمعصــريملن يؽقن قمؾقف مخ :ًمق يموكً قمؾقف قمدة ومقا ً وكسـل أوألو .أ

                                
 

َحوسَميِ  ـْ  َوَرَوْيـَوهُ : ىَموَل ، ظَموًَمَػُفاَم  اًمص    قَم
ِ
ْبعَ  اًْمُػَؼَفوء ـْ  يِ اًمس  ـْ ، اعْمَِديـَيِ  َأْهؾِ  ِم ـْ  َ َوقَميٍ  َوقَم  اًمتؾخقص»: اكظر، «اًمت وسمِِعلمَ  ِم

 (.1/185« )احلبػم

 (.681« )مسؾؿ»و(، 597« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

« اًمؽممذي»و، صحقح وإؾمـوده، اخلدري ؾمعقد أيب طمديٌ مـ( 661« )اًمـسو ل»و(، 17/193« )أمحد» أظمرضمف (1)

ِذي َوُهقَ »: اًمؽممذي ىمول، مسعقد سمـ هللا قمبد طمديٌ مـ(، 179) ًِ  ذِم  اًمِعْؾؿِ  َأْهؾِ  سَمْعُض  اظْمَتوَرهُ  اًم   َأنْ ، اًمَػَقا ِ

ضُمُؾ  ُيِؼقؿَ  وومِِعلِّ  ىَمْقُل  َوُهقَ ، َأضْمَزَأهُ  ُيِؼؿْ  َلْ  َوإِنْ ، ىَمَضوَهو إَِذا َصاَلةٍ  ًمُِؽؾِّ  اًمر   .«اًمش 
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 .ه صحقحؤومؼضو ،ومظـ أن أوألو مـ اًمظفر ومبدأ هبو

أن قمؾقـف ومو تـي  وً يمـلن يـدظمؾ ذم احلووــرة كوؾمــق :إذا كسـل اًمؽمشمقى سملم اًمػو تي واحلووــرة .ب

 :وٓ يعقد احلووـرة، ىمـول أمحـد ،ه صحقحؤوىمضو ،صمؿ يذيمر اًمػو تي سمعد اًمصالة، ومنكف يليت هبو ،ىمبؾفو

َؿ َأضْمَزَأشْمفُ َمَتك ذَ »    .(1)شَوَيْؼيِض اًْمَػو َِتيَ  ،يَمَر اًْمَػو َِتَي َوىَمْد ؾَمؾ 

 .ويمذا ًمق ذيمر اًمػو تي ذم أصمـوء اًمصالة احلورضة، ومنكف يتؿ مو ذع ومقف، صمؿ إذا ومرغ صغم اًمػو تي

ر أكـؽ ل شمصـؾ ـإذا ذيمـرت وأكـً شمصـكم اًمعصـ» :ىمـول مو ورد قمـ اسمــ قمؿـر  :وافدفٔؾ

 .(2)«صؾقً اًمظفر ومنذا ذيمرت أكؽ ل شمصؾ اًمظفر ومصؾقً أضمزأشمؽ اًمظفر مضقً ومقفو صمؿ

ِٝ اخ ِٔٚر احلٚرضةِ ) :ؿقفف ِٜ ُخروِج وؿ  (.وبخنٔ

يمـام ًمـق سمؼـل قمـغم ظمـروج وىمـً اعمغـرب قمشــر دىمـو ؼ  :إذا خنتك خروج وؿٝ احلٚضترة -1

   .اسمدأ سموعمغرب، صمؿ صؾ اًمعصـر :ومـؼقل ،وهق ل يصؾ اًمعصـر

ًمػو تي، وًمتال شمؽقن احلووـرة ومو تـي يمـذًمؽ، وٕن اًمقىمـً ٓ يتسـع أن ومعؾفو آيمد مـ ا :وافًِٜ

 .ومسؼط اًمؽمشمقى ،وومعؾ احلووـرة ،ًمؼضوء مو ذم اًمذمي

                                 
 (.1/136« )اعمغـل»: اكظر (1)

 .صحقح سمسـد( 111 /1) قبيؿم أيب اسمـ مصـػ (1)
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 : ؿٚل ادٗفػ

تَُتٚ ,َشْسُ افًتقرةِ  :ومْٓٚ] ُٛ بتا ٓ َيِهتُػ َبَؼَ َِٔجت ٍٜ  ,َوَظتْقَرُة رجتؾٍ  ,ؾ َ تٍؼ  ,وأمِّ َوَفتدٍ  ,وَأَمت ًْ  ,وُم

ةِ إػ اف ِٜ بًُوٓٚ مـ افسَّ َب ـْ ةِ َظقرةٌ  ,ري ٓٚ ,وـؾي احلرَّ َٓ  .إٓ َوْج

ٛي صتتالُتف   ثتتقبغِ  تتؾِ  ,وُيْستتَ َح ٍْ تتل َشتتْسُ ظقرتِتتف   افَّْ
ٍِ ُْ تتْرضِ  ,وَي ٍَ ْٔتتِف   اف ََ

 ,ومتتع أَحتتِد ظٚتِ

 ٍٜ ت ٍَ َح ِْ تِزُئ َشتْسُ َظْقَرُِتتٚ ,وصالُُتٚ   دِْرٍد وَِخٍٚر وِم َنتَػ بًتُض َظقرتِتف وَؾُحتَش  ,وَُيْ َُ ْٕ أو  ,وَمتـ ا

ٍم ظِٔف َِٕجسٍ  ,َصذَّ   ثقٍب ُُمَرَّ َِٕجسٍ  ,أظٚدَ  ,أو   .ٓ َمـ ُحبَِس   َُمَؾ  

هٚ َٜ ظقَرتِف َشَسَ ْرَجْغِ  ,وَمـ َوَجَد ـٍِٚي ٍَ ُبرِ  ,وإٓ ؾٚف تَا ؾٚفتدي ِٓ
ٍِ ُْ ًة فِزَمتف  ,ؾت٘ن مل َي وإن ُأِظتَر ُشتْسَ

ؿ ,ؾتٔٓا ًٚ بتٚإلياِء اشت حبٚب اً وُيَهعِّ افًِٚري ؿٚظد ,َؿبقُْلٚ ُٓ وُيَهتعِّ ـتؾي ٕتقٍد  ,ويُتقُن إمتُٚمٓؿ َوَشتَى

ُستقا ,ؾتْ٘ن َصتؼَّ َصتذَّ افرجتُٚل واْشتَ ْدَبَرُهْؿ افْستٚءُ  ,َوْحتَده َُ ًٜ   أثْتتِٚء  ,ثتؿ َظ ؾتْ٘ن َوَجتَد ُشتسًة ؿريبت

 َشَسَ وَبَْك
   .وإٓ اْبَ َدأَ  ,افهالةِ

تْدُل  َرُه   افهالةِ افسَّ ُْ ءِ  ,وُي تاَّ تف ,واصت اُل افهَّ ِٓ ُٜ َوْج تف ,وَتٌىٔت ٍِ ْٕ تف وَأ ِّ ثتُٚم ظتذ ؾ ِِّ تػي  ,واف ـَ و

ف ٍي ف وَف ِّّ ٚرٍ  ,ـُ َّٕ َٔاَلُء   ثقٍب وؽِره ,وصدي َوَشىِف ـُز ُرُم اخْلُ    .واف هقيُر واش ًاُفف ,وُحْ

ٍٛ ؿبَؾ اش حٚف ِف ٍه بَذَه ُرُم اش ًاُل َمْسقٍج أو ُُمَقَّ ظتذ  اً قرومٚ هق أـَثتُر ُطٓت ,وثِٔٚب َحريرٍ  ,وَُيْ

ٍٜ  ,وفَْضتتورةٍ  ,ٓ إذا اْشتَ َقَيٚ ,افتذـقرِ  ت َُّ تاً  ,اً أو َحْنتق ,أو َحتْرٍب  ,أو َمتتَرضٍ  ,أو ِح َِ َأْرَبتتَع  أو ـتتٚن َظ

ٍٛ  ,ًٚ أو ِرؿٚظ ,أصٚبَع ؾا دونَ  ْٔ َٜ َج    .وُشُجَػ ؾَِراءٍ  ,أو َفبَِْ

َرُه  ُْ ُّ وُي رُ اْفت ٍَ ْه ُر فِرجٚلِ  ,ًَ ٍَ  .[وادَزْظ

 (.فًقرةِ َشْسُ ا :ومْٓٚ) :ؿقفف

   .ؾمؽم اًمعقرة :افثٚن مـ صتروط افهالة

افًتقرة » :أو اًمـظر إًمقف، ىمول اًمراهمى إصػفوين ،مو يسقء اسكسون إظمراضمف :وافًقرة   افٌِٜ

ٚر ًَ    .(1)ش-اعمذّمي :أي- وذفؽ دٚ يِحؼ   طٓقره مـ افًٚر :شقأة اإلٕسٚن, وأصِٓٚ مـ اف

                                 
 (.595 /1) إصػفوين ًمؾراهمى «اًمؼرآن همريى ذم اعمػردات»: اكظر (1)
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 .شمغطقتفو :وشس افًقرة

ُٜ  نترط افُ ُٚب ودّل ظذ هذا اف ♦  .واإلمجٚدُ  وافسْ

 .(1)(ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ) :شمعومم ومؼقًمف :أمٚ افُ ٚب -1

َبتتُؾ » :وً طمــديٌ قمو شــي مرومققمـ :وملطموديــٌ مـفـو :وأمتٚ افستتْٜ -1 َْ َّٓ  ,َصتتاَلَة َحتتٚنِضٍ  اهللَُٓ َي إِ

   .(2)شبِِخَارٍ 

 .(4)وهمػمه ،(3)ومـؼؾف اسمـ شمقؿقي :وأمٚ اإلمجٚد -3

َٔجِ ) :ؿقفف َُتٚؾ  (.ُٛ با ٓ َيِهُػ َبَؼَ

 أؿمور ومقف اعممًمػ إمم مسو ؾ ،ؿمـرط ؾمؽم اًمعقرة: 

 .ف وٓ يبلم ًمقهنو مـ ورا :جيى أن ٓ يصػ اًمؾبوُس اًمبشـرة :ادسٖفٜ إوػ

تتٚ» :وً مرومققمــ طمــديٌ َأيِب ُهَرْيــَرَة  :وافتتدفٔؾ ♦ ـْ َأْهتتِؾ افَّْتتِٚر مَلْ َأَرمُهَ ِٚن ِمتت ٍَ َوَِٕستتٌٚء  ,...ِصتتْْ

ِٝ  ,ٚشتتٌٔٚت َظِٚرَيتتٌٚت ُُمِتتٔاَلٌت َمتتٚناَِلٌت ـَ  ِٜ اْفُبْختت َّ
ِ َْٖشتتْ ـَ َـّ  ُٓ ِٜ اْفتتتَا ُرُءوُشتت َِ ـَ  ,نِ ِْ َٜ اْفتتتَج َٓ َيتتْدُخ َّْ,  َٓ َو

َذا ـَ ـْ َمستَرةِ  ُٔقَجُد ِم ٚ َف َٓ ٚ, َوإِنَّ ِرَُي َٓ َذا ََيِْدَن ِرَُي ـَ  .(5)«َو

 .(6)يصػ ًمقن سمدهنو وً رىمقؼ وً أن شمؾبس صمقسم :شَظِٚرَيٌٚت » وممو وُمسـرت سمف

ـْ  وً وَمـنِْن يَمـوَن ظَمِػقػـ» :ؼـولوماسمــ ىمدامـي مو ذيمره  :وووسمط مو يصػ اًمبنمة ْؾـِد ِمـ َيبِـلُم ًَمـْقُن اجْلِ

                                 
 (.31) أيي: إقمراف (1)

 ذم واًمبقفؼل(، 655« )موضمف اسمـ»و(، 377« )اًمؽممذي»و(، 611« )داود أسمق»و(، 11/87« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/155« )ػماعمـ اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 1/133« )اًمؽؼمى»

 (.117، 11/116) شمقؿقي ٓسمـ «اًمػتووى»: اكظر (3)

 (.18 صـ) طمزم ٓسمـ «اس وع مراشمى»و(، 13 صـ) اعمـذر ٓسمـ «اس وع»: اكظر (1)

 (.1118« )مسؾؿ» أظمرضمف (5)

 (.11/119) ًمؾـقوي «مسؾؿ ذح»: اكظر (6)
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اَلُة ومِقفِ  ،وَمُقْعَؾُؿ سَمَقوُوُف َأْو مُحَْرشُمفُ  ،َوَرا ِفِ  ْز اًمص  َٓ حَيُْصُؾ سمَِذًمَِؽ  :َلْ دَمُ ؽْمَ  َن  اًمس   ال يتحؼؼ اًمسـؽموم ،(1)«ِٕ

 .سمثقب يصػ اًمبشـرة

ٍٜ  ,َوَظْقَرُة رجؾٍ ) :ؿقفف َ ٍؼ  ,وأمِّ َوَفدٍ  ,وَأَم ًْ ِٜ  ,وُم َب ـْ  إػ افري
ةِ  (.بًُوٓٚ مـ افسَّ

   .ؿمـرع ذم سمقون طمد اًمعقرة ،عمو ذيمر اعممًمػ أن مـ ؿمـروط اًمصالة ؾمؽم اًمعقرة

 :صمالصمي أىمسوم -ةصمـوء اًمصالأؾمؽمه ذم  ومقام جيى-اًمعقرة ذم سموب اًمصالة  :وهذه ادسٖفٜ افثٕٜٚٔ

ـــ اًمســـرّ  :ظتتقرة م قشتتىٜ :إوػ ــي، وشمؽــقن م ـــرّ -ة إمم اًمريمب ــدظمؾ اًمس ــي ذم وٓ شم ة واًمريمب

   :وهذا احلّد ذم اًمعقرة هق ٕكوس -اًمعقرة

، وهـذه اًمعـقرة هـل ًمؾصـالة، اً أو قمبـد اً اًمذيمر مـ قمشـر ؾمـقات ومام ومقق، ؾمـقاء يمـون طمـر .1

 .(2) مو سملم اًمسـرة واًمريمبي ذم طمؼ همٓء، ومؾقس ٕطمد أن يـظر إمموً وذم سموب اًمـظر أيض

َّ َرآُه ِ   ^أن افَّْبِلِّ » : طمديٌ ضمرهد :وافدفٔؾ ـْ َؾِختِذهِ اْفت َنتَػ َظت ـَ تَٚل  ,ْسِجِد َؿتْد  ََ  :َؾ

ْقَرةِ  :َؽطِّ َؾِخَذكَ  ًَ ـَ اْف ِخَذ ِم ٍَ  .(3)شإِنَّ اْف

 .وهل اعمؿؾقيمي ظموًمصي اًمرق :إمي اًمرىمقؼي .1

   .ووعً مـ ؾمـقدهو مو شمبلم ومقف ظمؾؼ اسكسون وهل اًمتل :أم اًمقًمد .3

   .(4)اًمتل سمعضفو طمر  وسمعضفو رىمقؼ :أي- :اعمعتؼ سمعضفو .1

   .ومفمٓء قمقرهتؿ مـ اًمسـرة إمم اًمريمبي

ـِ ؿُمـَعْقٍى  :ويدل ْلذا أدفٜ ♦ هِ  ،مـفو طمديٌ قَمْؿِرو سْم ـْ ضَمـدِّ ـْ َأسمِقـِف قَمـ ـْ اًمـ بِـلِّ  ، قَمـ  ^قَمـ

                                 
 (.1/111« )اعمغـل»: اكظر (1)

 (.181 /1) ىمدامي ٓسمـ «اعمغـل»: اكظر (1)

 طمديٌ مـ أيمثر اًمػخذ شمغطقي وذم(، 1795« )اًمؽممذي»و(، 1911« )داود أسمق»و(، 15/171« )أمحد» أظمرضمف (3)

 درضمي إمم هبو ومػمىمك، ىمقة ًمؾحديٌ شمعطل إؾموكقد هذه  ؿقع أن همػم»: إًمبوين ىمول وعػ، مـ ُّتؾق ٓ

 .قمبوس اسمـ قمـ اًمبوب وذم(، 198 /1) «اسرواء»: اكظر، «أظمرى ؿمقاهد اًمبوب وذم ٓؾمقام، اًمصحقح

 (. 135، 139 /1) ىمدامي ٓسمـ «اعمغـل»: اكظر (1)
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َج َأَح » :ىَموَل  ْؿ جٚريَ ُف َظْبَدُه أو َأِجَرهُ إذا َزوَّ ـُ ِٜ  ,ُد َب ـْ  َوَؾْقَق افري
   .(1)شَؾاَل َيُْْيْر إَِػ َمٚ ُدوَن افسترةِ

ٓٚ) :ؿقفف َٓ ةِ َظقرٌة إٓ َوْج  (.وـؾي احلرَّ

   .(2)ة اًمبوًمغي ذم اًمصالةوهل قمقرة اعمرأة احلرّ  :ظقرة مٌِيٜ :افثٚن

إٓ إذا يموكـً سمحضــرة رضمـول أضموكـى  ،ًمصـالةومنهنـو شمؽشـػف ذم ا ،يمؾ سمدهنو إٓ اًمقضمـف :وهل

   .ومتغطقف ،قمـفو

َبُؾ » :مرومققموً   طمديٌ قمو شي :وافدفٔؾ ♦ َْ َّٓ بِِخَارٍ  ,َصاَلَة َحٚنِضٍ  اهللَُٓ َي    .(3)شإِ

وهـذا  ،وهل اًمػرضمون ومؼـط :وهل قمقرة اًمذيمر اسمـ ؾمبع ؾمـلم إمم قمشـر :ظقرة خٍٍٜ :افثٚفٞ

   .ل يذيمره اعممًمػ

 ,إٔف ـتٚن يتٗم ؿقمتف وهتق ابتـ شتٝ أو شتبع شتْغ» : ٌ قمؿرو سمـ ؾمؾؿيطمدي :دفِٔف ♦

 .ومع هذا صحً صالشمف ،(4)شؾُٚن إذا شجد بدت ظقرتف

  .ومال طمؽؿ ًمعقرشمف ،سوسمعيأمو مـ دون اًم

ٛي صالُتف   ثقبغِ ) :ؿقفف  (.وُيْسَ َح

 .ورداء ،إزار :يستحى ًمإلكسون أن يصكم ذم صمقسملم :ادسٖفٜ افثٚفثٜ

   .و يغطل اًمـصػ إؾمػؾ مـ اًمبدنم :واإلزار 

   .مو يغطل اًمـصػ إقمغم مـ اًمبدن :وافرداء

                                 
 ذم إًمبوين وطمسـف(، 1/119) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1911« )داود أسمق»و(، 11/369« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.6/197« )اسرواء»

 . اًمـؽوح يمتوب ذم سمقوكف ومقليت سموًمـظر يتعؾؼ مو أمو اًمصالة، ذم قمقرهتو ذم هـو اًمؽالم (1)

 ذم واًمبقفؼل(، 655« )موضمف اسمـ»و(، 377« )اًمؽممذي»و(، 611« )داود أسمق»و(، 11/87« )أمحد» أظمرضمف (3)

 (.1/155« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 1/133« )اًمؽؼمى»

 (.1391« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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 :وافدفٔؾ ♦

 .(1)(ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ) :ىمقًمف شمعومم .1

ــَرَة  .1 ــوَل  طمــديٌ أيب ُهَرْي تتاَلةِ ِ  افثَّتتْقِب  ^َؿتتَٚم َرُجتتٌؾ إَِػ افَّْبِتتلِّ » :ىَم ـْ افهَّ ََٖفُف َظتت َؾَستت

َٚل  ََ ْؿ ََيُِد َثْقَبْغ أَ  :اْفَقاِحِد, َؾ ُُ ِي ـُ تَع » :، وَمَؼـوَل صُمؿ  ؾَمَلَل َرضُمٌؾ قُمَؿـَر  .ش؟!َو ًُقا,  اهللُإذا َوشَّ َْٖوِشت َؾ

تتٍٔص, ِ  إَِزاٍر َوَؿَبتتٍٚء, ِ  شتتترا ِّ ََٔٚبتتُف, َصتتذَّ َرُجتتٌؾ ِ  إَِزاٍر َوِرَداٍء, ِ  إَِزاٍر َوَؿ
ْٔتتِف ثِ َِ تتَع َرُجتتٌؾ َظ ِويَؾ مَجَ

تٍٔص, َؿتَٚل َوِرَداٍء, ِ  شترا ِّ ٍٔص, ِ  شتراِويَؾ َوَؿَبتٍٚء, ِ  ُتبَّتٍٚن َوَؿَبتٍٚء, ِ  ُتبَّتٍٚن َوَؿ ِّ َوَأْحِستُبُف  :ِويَؾ َوَؿ

 .(2)شِ  ُتبٍَّٚن َوِرَداءٍ  :َؿَٚل 

تَٚن » :ىمـول قمؿـر :أو ىمـول ،^ىمـول رؾمـقل اهلل  :ىمـول اسمــ قمؿـر كوومع قمــ وطمديٌ  ـَ إَِذا 

َُٔهؾِّ  ِْ ْؿ َثْقَبِٚن َؾ ـُ ََحِد
َا ِٕ ِٓ َٔ َِّزْر بِفِ  ,ؾِٔ ِْ َّٓ َثْقٌب َواِحٌد َؾ ـْ إِ ُُ قدِ  ,َؾِْ٘ن مَلْ َي ُٓ َٔ ْؾ اْص َِاَل اْف

ِّ َٓ َيْنَ   .(3)شَو

ؾِ ) :ؿقفف ٍْ ل َشْسُ ظقرتِف   افَّْ
ٍِ ُْ ْرضِ  ,وَي ٍَ ِْٔف   اف ََ

 .(ومع أَحِد ظٚتِ

 .ُيػرُق ذم اًمعقرة ًمؾرضمؾ سملم اًمػرض واًمـػؾ :ادسٖفٜ افرابًٜ

   .يؽػل ومقف ؾمؽم مو سملم اًمسـرة إمم اًمريمبي :افٍْؾؾٍل 

 .وهق مو سملم اعمـؽى واًمرىمبي :ومال سمد مع ذًمؽ أن يسؽم اًمعوشمؼ :أمٚ افٍرض

   :ويدل فذفؽ ♦

ْؿ ِ  افثَّتْقِب اْفَقاِحتدِ » :^ىَموَل اًمـ بِلخ  :ىَموَل  طمديٌ أيب ُهَرْيَرَة  .1 ـُ َْٔس  ,َٓ ُيَهتعِّ َأَحتُد َفت

ْٔفِ  ََ
فِ » :وذم روايي ،(4)شصتلءٌ  َظَذ َظٚتِ َِ  .(5)شَظَذ َظٚتِ

                                 
 (.31) أيي: إقمراف (1)

 (.515« )مسؾؿ»و، ًمف ؾػظواًم( 365« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 ذم اًمـقوي وصححف(، 1/136) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 635« )داود أسمق»و(، 19/111« )أمحد» أظمرضمف (3)

 (.6/197« )إطمؽوم ظمالصي»

 (.516« )مسؾؿ»و(، 359« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.1/116) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1391« )طمبون اسمـ»و(، 635« )اًمـسو ل»و(، 16/51« )أمحد» أظمرضمفو (5)
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إذ ذم  :وٕن اعمصكم ملمقر سملظمذ اًمزيـي ذم اًمصالة، وؾمـؽم اعمـؽبـلم داظمـؾ ذم مسـؿك اًمزيــي .1

جيؾـس ذم مثـؾ هـذا  اً وألذا ل دمر اًمعودات احلسـي سمـلن أطمـد :وً إسمداء اعمـؽبلم ظمروج قمـ اًمتزيـ مطؾؼ

 .(2()1)احلول، وٓ أن يؽشػف سملم اًمـوس

 ،رـٕن اًمـوومؾـي أمرهــو أيســ :ومجـوز صــالشمف سمســؽم اًمعـقرة ومؼــط ،وأمـو اًمـػــؾ ومخػـػ ذم أمرهــو

   .ومتسوهؾ اًمنمع ومقفو ذم قمدة أمقر ذم اًمصالة

ٍٜ ) :ؿقفف ٍَ َح ِْ  (.وصالُُتٚ   دِْرٍد وَِخٍٚر وِم

   .وًمبوس وضمقب ،اعمرأة ألو ذم اًمصالة ًمبوس اؾمتحبوب :ادسٖفٜ اخلٚمسٜ   شس افًقرة

   .ى أن شمصكم ذم اًمدرع واخلامر واعمؾحػيومقستح

ــذي يصــؾ إمم -دّراقمــي :وشمســؿقف سمعــض اًمـســوء-هــق اًمؼؿــقص  :وافتتدرد ــقب اًم ، وهــق اًمث

   .اًمؼدملم

  .مو ُّتؿر سمف اًمرأس وشمؾػف قمغم رأؾمفو :واخلار

ُٜ ِْ وادِ     .اًمرداء اًمذي شمتجؾؾ سمف اعمرأة يموًمعبوءة :حٍ

ـِ قُمَؿــَر ىَمــوَل  :وافتتدفٔؾ ـِ اسْمــ ِٝ إ» :مــو ورد قَمــ َِّ َّ َذا َصتت تتٚ ,ْرَأةُ اْفتتت َٓ ِِّ ـُ تتٚ  َٔٚهِبَ
ُ َهتتؾِّ ِ  ثِ ِْ  ,افتتدرد :َؾ

َارِ  ِٜ  ,َواخْلِ ٍَ َح ِْ ِ ًْ شَمُؼقُل (3)شَوادْ ِٜ َأْثتَقاٍب ُتَهتعِّ » :، ومو ورد قمـ قمو شي أهنو يَموَك ـْ َثالَثت تْرَأةِ ِمت َّ ِْ
ٓبّد فِ

َـّ  ِٓ َبٌٚب  ,دِْردٌ  :ؾِٔ ِْ  .(4)شَوَِخَٚرٌ  ,َوِج

   .(5)يمل شمسؽم يمؾ اًمبدن :ومؽوكً أيمثر مـف ؾمؽمة ،أورم مـ اًمرضمؾ قمقرةوٕن اعمرأة 

                                 
 (.113 /3) «اسكصوف»و «اًمؽبػم اًمشـرح»: اكظر (1)

 يمون عمـ ؾمـقام ٓ، مستحى هق وإكام اًمـػؾ، وٓ اًمػرض صالة ذم جيى ٓ اًمعوشمؼ ؾمؽم أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واًمعثقؿلم، اًمسعدي: واظمتوره اًمعؾامء،  فقر رأي وهق واؾمعًو، صمقسمف

 .صحقح وإؾمـوده(، 1/37« )اعمصـػ» ذم ؿمقبي أيب اسمـ أظمرضمف (3)

 (.8/56« )ؾمعد اسمـ» أظمرضمف (1)

 (.1/339) «اعمصـػ» ذم ؿمـقبي أيب اسمـ: اًمصحوسمي مـ وهمػمهؿ ؾمؾؿي، وأم وقمو شي، قمؿر، قمـ أصمور هذه أظمرج (5)
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ِزُئ َشْسُ َظْقَرُِتٚ) :ؿقفف  (.وَُيْ

   .ومفذا يؽػل ،أن شمصكم ؾموشمرة ًمعقرهتو ذم اًمصالة :ًمبوس اًمقضمقب ذم طمؼ اعمرأة

ًمؽـ إطمســ  ،ومنكف يصح ،وهمطً سمف رأؾمفو وسمدهنو ،وشمؾػػً سمف وً ومؾق أظمذت صمقسم :وظذ هذا

 .(1)يومؾحػ ،ومخور ، ذم درعأن شمصكم

َنَػ بًُض َظقرتِف وَؾُحَش ) :ؿقفف َُ ْٕ  (.وَمـ ا

 ،عمو سملم أن ؾمؽم اًمعقرة ؿمـرٌط، ذيمر هـو مو حيصـؾ سمـف اسظمـالل هبـذا اًمشــرط :ادسٖفٜ افسٚدشٜ

 :ؾِف حٚف ٚن ،ومؼرر أكف إذا طمصؾ اكؽشوٌف ًمؾعقرة ذم اًمصالة سمال شمعؿد

يمـام ًمـق  :وـمـول اًمقىمـً ،وً قمرومـ وً شـإذا يمـون اعمـؽشـػ وموطموهل مو  :شمبطؾ هبو اًمصالة طموًميٌ  .1

 .اكؽشػً اًمعقرة اعمغؾظي

، وً وآكؽشـوف وموطمشـ اً وهل مو إذا يمون زمـ آكؽشوف ىمصــػم :طموًمٌي ٓ شمبطؾ هبو اًمصالة .1

أو ؾمــرواًمف  ،هيمـام ًمـق أن اًمـريح يمشـػً قمقرشمـف، أو اكحـؾ متـزر ،ومفذا ٓ شمبطـؾ صـالشمف ،اً أو يسـػم

   .(2)ؾ سمذًمؽومال شمبط ،وملقموده

ومنن اًمصالة شمبطؾ سمف، ؾمقاء ـمول اًمـزمـ أو ىمصــر، وؾمـقاء يمـون  ،اً أمو إذا يمون آكؽشوف قمؿد

   .ٕكف شمعؿد اسظمالل سمشـرط اًمصالة :اً أو يمثػم مو اكؽشػ ىمؾقالً 

 .وموًمصالة شمبطؾ ،شمعؿد رومع صمقسمف طمتك سمدت قمقرشمف :مثٚفف

ٍم ظِٔف) :ؿقفف  (.أو َصذَّ   ثقٍب ُُمَرَّ

 .اًمصالة ذم صمقب حمرم :سٚبًٜ   شس افًقرةادسٖفٜ اف

ومـنن  ،يموعمغصقب واعمسـروق وصمقب احلرير وكحق ذًمـؽ ،إذا صغم اسكسون ذم صمقب حمرم قمؾقف

                                 
 (. 339 /1) ىمدامي ٓسمـ «اعمغـل»: اكظر (1)

 «اسكصوف»: اكظر، اعمذهى مـ اًمصحقح هق وهذا، اًمعرف إمم ًمؽثػموا اًمقسـػم تديد ذم اعمرضمع أن احلـوسمؾي ىمرر (1)

 (. 119 /3) «اسكصوف»و «اًمؽبػم اًمشـرح»(، 331 /1) ىمدامي ٓسمـ «اعمغـل» ،(3/111) ًمؾؿرداوي
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 .صالشمف ٓ شمصح، ويؾزمف أن يعقد

   .أكف اؾمتعؿؾ اعمحرم ذم ؿمـرط اًمصالة :وافًِٜ

 .(1)ومال يتؼرب سمام هق قموص سمف ،وٕن اًمصالة ىمرسمي وـموقمي

 (.ِجٍس أظٚدَ أو َٕ ) :ؿقفف

 .اًمصالة ذم اًمثقب اًمـجس :ادسٖفٜ افثٚمْٜ

، وًمؽـف يعقـد متـك وً وٓ يصكم قمريوك ،ومنكف يؾزمف أن يصكم ومقف ،وً كجس وً إذا ل جيد اسكسون إٓ صمقسم

 .اً ـموهر وً مو وضمد صمقسم

 ،ومؾـذا يـممر سموًمصـالة وًمـق سمثـقب كجـس :أن ؾمؽم اًمعـقرة آيمـد مــ إزاًمـي اًمـجوؾمـي :وافًِٜ ♦

ٕكف أظمؾ سموًمشـرط اًمذي هـق اضمتــوب اًمـجوؾمـي، وصـغم ذم  :إذا ىمدر قمغم اًمثقب اًمطوهر وًمؽـف يعقد

 .(2)صمقب كجس

   :يدظمؾ ذم اًمثقب اًمـجس أمران :تْبٔف •

 .يمجؾد اًمسبوع ،كجوؾمي قمقـقي وً مو يمون كجس :إول

يمـوًمبقل اًمؽثـػم وكحـقه، واًمـذي يعػـك قمــف هـق  :كجوؾمـي ٓ يعػـك قمـفـو وً مو يمون كجس :افثٚن

   .ؾمو ر اًمـجوؾموت يسـػم

َِٕجسٍ ) :ؿقفف  (.ٓ َمـ ُحبَِس   َُمَؾ  

 .صالة مـ طمبس ذم حمؾ كجس :ادسٖفٜ اف ٚشًٜ

وٓ يؼـدر قمـغم اخلـروج مـفـو، أو يمـون ذم مؽـون كجـس ٓ  ،ذم سمؼعـي كجسـي اسكسونُ  َس بِ إذا طُم 

  .ومنكف ملمقر سموًمصالة :يتؿؽـ مـ شمغقػمه

                                 
، اًمعؾامء  فقر مذهى وهذا: ضمفالً  أو قمؿداً  يمون ؾمقاء، مطؾؼوً  صحقحي صالشمف أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واًمعثقؿلم، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره

، وإوزاقمل موًمؽ، مذهى وهق همػمه، جيد ل اًمذي اًمـجس سموًمثقب صاّله مو يعقد ٓ أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واًمعثقؿلم، واًمسعدي، اًمقهوب قمبد سمـ حمؿد سمـ اهلل وقمبد، شمقؿقي اسمـ واعمجد، ىمدامي اسمـ: احلـوسمؾي مـ واظمتوره
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 :وحْٔٓٚ فـ خيِق مـ حٚفغ

وٓ يبوؿمـــر  ،سمــوًمريمقع واًمســجقد ىمــدر مــو يؿؽـــف يــقمئومنكــف  :اًمـجوؾمــي رـمبــيإن يموكــً  -1

   .ًمتال شمصـقبف اًمـجوؾمي :إرض سمذًمؽ

ومعؾ مو يؼـدر  ،أكف عمو شمعذر مبوؿمـرة إرض سموًمريمقع واًمسجقد ٕضمؾ اًمـجوؾمي اًمرـمبي :وافًِٜ

   .وهق اسيامء ،قمؾقف

 :وذفتؽ ،ض سموًمريمقع واًمسـجقدصغم صالة شمومي، ومقبوؿمـر إر :إن يموكً اًمـجوؾمي يوسمسي -1

 .ٕن اًمـجوؾمي اًمقوسمسي ٓ شمـتؼؾ عمالمسفو

هٚ) :ؿقفف َٜ ظقَرتِف َشَسَ ْرَجْغِ  ,وَمـ َوَجَد ـٍِٚي ٍَ ُبرِ  ,وإٓ ؾٚف َا ؾٚفدي ِٓ
ٍِ ُْ  (.ؾ٘ن مل َي

 .مـ وضمد مو يؽػل ًمبعض قمقرشمف :ادسٖفٜ افًٚصترة

 ومنكـف يبـدأ أوًٓ  ،وشمؼدم سمقـون طمـدهو-ومنن يموكً اًمسؽمة شمؽػل قمقرشمف  :إذا وضمد اسكسون ؾمؽمة

وذم ظمـورج  ،ٕن ؾمؽمهو آيمـد مــ ؾمـؽم همػمهـو، سمـدًمقؾ أكـف واضمـى ذم اًمصـالة :وً سمسؽم اًمعقرة وضمقسم

 .اًمصالة

   .وً ؾمؽم قمقرشمف، وٓ يؼّدم قمغم ذًمؽ ؿمـقت ،ومنن يموكً شمؽػل قمقرشمف أو مـؽبقف

 -اًمؼبـؾ واًمـدسمر-لم وإكـام ًمـبعض اًمعـقرة، ومنكـف يسـؽم اًمػـرضم ،ومنن ل شمؽػ اًمسؽمة يمؾ اًمعقرة

ٕكـف شمـرك اًمسـؽم  :ٕهنام أومحش، ومهو قمقرة مغؾظـي سموٓشمػـوق، وإن ظمـوًمػ وؾمـؽم همػممهـو ل يصـح

 .اًمقاضمى

ٕن اًمـدسمر يـػـرج ذم طمـول  :ومنكـف يسـؽم اًمـدسمر ،وً ومنن يموكً اًمسؽمة ٓ شمؽػل اًمؼبؾ واًمـدسمر  قعـ

نذا ؾمــؽم اًمــدسمر أمؽـــف ومقســؽم اًمؼبــؾ سمجؾقؾمــف، ومــ ،طمقـفــو وً وٕكــف يصــكم ضموًمســ ،اًمريمــقع واًمســجقد

 .(1)اًمسجقد سموٕرض

                                 
 أطمد ظمؾػف يمون إن: يؼول أن وإومم «،اسكصوف» صوطمى إًمقفو ومول، اًمؼبؾ يسؽم: أمحد سموما قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .أومم وموًمؼبؾ أطمد ظمؾػف يؽـ ل وإن أومم، وموًمدسمر
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ًة فِزَمف َؿبقُْلٚ) :ؿقفف  (.وإن ُأِظَر ُشْسَ

إمـو سمبقـع أو سمنضمـورة وكحـق ذًمـؽ،  ،ومقؾزمف اًمسعل ًمتحصــقؾ اًمسـؽمة ،وً إذا يمون اسكسون قمريوك

ن األبـي ومقفـو ٕ :أمو األبـي ومـال يؾزمـف ىمبقألـو ،ٕكف ٓ مـّي ذم اًمعوريي :ومنكف يؾزمف ىمبقألو ،ومنن ُأقمػم ؾمؽمة

 .مـي

 (.ؾٔٓا ًٚ بٚإلياِء اش حبٚب اً وُيَهعِّ افًِٚري ؿٚظد) :ؿقفف

 .صالة اًمعريون :ادسٖفٜ احلٚديٜ ظنترة

 :إذا ل جيد اعمصكم ؾمؽمة، ومنن ًمف ذم صػي اًمصالة طموًمتلم

 ىطمــدإويضــؿ  ،ويــقمئ سمــوًمريمقع واًمســجقد اً وهــل أن يصــكم ىموقمــد :صــػي مســتحبي :إوػ

ٕكـف ومقـف ؾمـؽم  :وهذا أومضؾ ،وٓ يؽمسمع، وجيعؾ اًمسجقد أظمػض مـ اًمريمقع ،ىومخذيف قمغم إظمر

   .اًمعقرة اعمغؾظي

، وهـق خمـػم سمـلم اً وؾمـوضمد وً رايمعـ ىمـو امً  ،سملن يصـكم يمفقتـي اًمصـالة اًمعوديـي :صػي  ز ي :افثٕٜٚٔ

 .هوشملم احلوًمتلم

ؿ) :ؿقفف ُٓ  (.ويُقُن إمُٚمٓؿ َوَشَى

   .اً واطمد وً ويؼقمقن صػ ،موُمفؿ وؾمَطفؿ، ويؼُػ إوً اًمُعراة يصؾقن  وقمي وضمقسم

وأهمـض  ،أكف ًمق شمؼدم اسموم ٕدى ذًمؽ إمم كظرهؿ ًمعقرشمف، ومصالشمف وؾمطفؿ أؾمؽم ًمف :وافًِٜ

 .ٕسمصورهؿ

 .، أو يموكقا ذم فمؾؿيوً إذا يمون اجلامقمي قُمؿق :ويس ثْك مـ ذفؽ

 (.وُيَهعِّ ـؾي ٕقٍد َوْحَده) :ؿقفف

ومنكــف يصــكم يمــؾ ضمـــس وطمــده، ومقصــكم اًمرضمــول  ،إذا يمــون هـــوك رضمــول وكســوء يمؾفــؿ قمــراة

وشمؽــقن إمــومتفـ  ،ويؽــقن إمــومفؿ وؾمــطفؿ، وشمصــكم اًمـســوء وطمــدهـ ذم مؽــون آظمــر ،وطمــدهؿ

 .وؾمطفـ
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 ،أن اًمـسـوء إذا وىمػــ ظمؾـػ اًمرضمـول ؿمـوهدن قمـقراهتؿ :ـؾ جْس ظذ ِحدة صالةٍ    وافًِٜ

 .وً ضفؿ سمعضعًمتال يرى سم :ورسمام طمصؾً ومتـي، ومقصكم يمٌؾ قمغم طمدة

ُسقا ,ؾْ٘ن َصؼَّ َصذَّ افرجُٚل واْشَ ْدَبَرُهْؿ افْسٚءُ ) :ففؿق َُ  (.ثؿ َظ

ومـنن اًمرضمـول  ،-إمو ًمضـقؼ اعمؽـون أو خلـقومفؿ وكحـق ذًمـؽ-إذا ؿمؼ أن يصكم يمؾ كقع وطمده 

 .يصؾقن إمم ضمفي اًمؼبؾي وشمستدسمرهؿ اًمـسوء

 .طمتك ٓ يريـ اًمرضمول، صمؿ شمصكم اًمـسوء ًمؾؼبؾي ويستدسمرهـ اًمرضمول :وذفؽ

 َشَسَ وَبَْك) :فؿقف
ًٜ   أثِْٚء افهالةِ  (.وإٓ اْبَ َدأَ  ,ؾْ٘ن َوَجَد ُشسًة ؿريب

   :إذا وضمد اًمعوري ذم صالشمف مو يسؽم قمقرشمف، ومال خيؾق مـ طموًمتلم

 ،ومنكـف يلظمـذهو ويسـؽم كػسـف :وً أو وضمـدهو ىمريبـي قمرومـ ،رهوأن شمؽقن اًمسؽمة اًمتـل شمـذيمّ  :إوػ

   .ويقاصؾ صالشمف وٓ يعقد

ومجوز ًمف ومعؾـف واًمبــوء قمـغم  ،ن اًمسؽم ؿمـرط أمؽـف ومعؾف ذم اًمصالة مـ همػم قمؿؾ يمبػمأ :وافًِٜ

 .قمغم اؾمتدارة أهؾ ىمبوء إمم اًمؼبؾي وً صالشمف، ىمقوؾم

 .سمطؾً صالشمف ،وًمؽـ إن يمون ٓ يؿؽـ أن يتـووألو إٓ سموؾمتدسمور اًمؼبؾي

لكػ اًمصـالة مــ ومنكف يؼطـع صـالشمف ويلظمـذهو، صمـؿ يسـت :وً أن شمؽقن اًمسؽمة سمعقدة قمروم :افثٕٜٚٔ

   .ضمديد

ْدُل ) :ؿقفف  افسَّ
َرُه   افهالةِ ُْ  (.وُي

 .مؽروهوت اًمؾبوس ذم اًمصالة :ادسٖفٜ افثٕٜٚٔ ظنترة

طمـد ـمرومقـف قمـغم أوهق أن يطـرح اًمثـقب قمـغم يمتػقـف وٓ يـرّد  ،اًمسدل :وأول هذه ادُروهٚت

وٓ يــرد ـمرومقــف  ،يمتػقــفومقتــزر سمــوسزار ويطــرح اًمــرداء قمــغم  ،ورداءً  اً أن يؾــبس إزار :مثٚفتتف ،أظمــر

 .أطمدمهو قمغم أظمر

تتاَلةِ  ^َأنَّ افَّْبِتتلَّ » :طمــديٌ أيب ُهَرْيــَرَة  :ودفٔتتؾ افُراهتتٜ تتْدِل ِ  افهَّ ـْ افسَّ َوَأْن  ,هَنَتتك َظتت
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ُجُؾ َؾٚهُ  ىَِّل افرَّ ٌَ  .(1)شُي

ءِ ) :ؿقفف اَّ  (.واص اُل افهَّ

  :ثٚن ادُروهٚت
ِ
ء ام   .اؿْمتِاَمُل اًمص 

ـُف ىَمـوَل ديٌ أيب ؾَمـِعقٍد اخْلُـْدِرّي ِ طم :ودفٔؾ افْٓل ـْ اْصت َِاِل  ^ اهللِهَنَتك َرُشتقُل » :، َأك  َظت

ءِ  اَّ ُجُؾ ِ  َثْقٍب َواِحدٍ  ,افهَّ َ بَِل افرَّ َْٔس َظَذ َؾْرِجِف ِمُْْف صتلءٌ  ,َوَأْن َُيْ ءُ » :ًمبخـوريىمول ا (2)شَف ـام   :َواًمص 

ْقِف ًَمْقَس قَمَؾْقِف صَمْقٌب  ،َؼْقفِ َأْن جَيَْعَؾ صَمْقسَمُف قَمغَم َأطَمِد قَموشمِ  ظُْمَرى ،وَمَقْبُدو َأطَمُد ؿِمؼ  ْٕ ْبَسُي ا اطْمتَِبـوُؤُه سمَِثْقسمِـِف  :َواًمؾِّ

 .(3)«ًَمْقَس قَمغَم وَمْرضِمِف ِمـُْف ؿمـلء ،َوُهَق ضَموًمٌِس 

يموًمصـخرة  ،ٕن اًمالسمس يسد قمغم سمدكف اعمـوومذ يمؾفو :وٕن اؿمتامل اًمصامء إكام ؾمؿقً اًمؾبسي سمف

 .ذم اًمصالة شمرشمى قمؾقف طمريمي يمثػمة ذم إظمراج يده وً اًمتل ًمقس ومقفو صدع، ومنذا اطمتوج ؿمـقت اًمصامء

ف) :ؿقفف ِٓ ُٜ َوْج  (.وَتٌىٔ

 :وهذا مُروه ٕمقر، شمغطقي وضمفف طمول اًمصالة :ثٚفٞ ادُروهٚت

 .(4)شهنك أن يٌىل افرجؾ ؾٚه   افهالة» :^أكف يمدي إمم شمغطقي اًمػؿ، واًمـبل  -1

ومنن اًمرمحـي  ،سملم اًمقضمف وسملم مقوع اًمسجقد، واًمرضمؾ إذا ىموم ًمؾصالة طمو الً وٕكف جيعؾ  -1

 .(5)ومقـبغل أن يبوؿمـر ذًمؽ سمال وىمويي ،شمقاضمفف، واهلل شمعومم ىِمَبَؾ وضمفف

 .وٕكف ظمالف اًمزيـي ذم اًمصالة -3

                                 
 وطمسـف(، 1353« )طمبون اسمـ»و ،(378« )اًمؽممذي»و(، 613« )داود أسمق»و(، 13/316« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.6883) «اجلومع صحقح» ذم إًمبوين

 (.367« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.7/117« )اًمبخوري»: اكظر (3)

 أيب طمديٌ مـ( 1353« )طمبون اسمـ»و ،(378« )اًمؽممذي»و(، 613« )داود أسمق»و(، 13/316« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.6883) «اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وطمسـف، هريرة

 (.357 صـ) شمقؿقي ٓسمـ «اًمعؿدة ؿمـرح»: اكظر (5)
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 :يس ثْك مـ ذفؽ

 .يموًمعطوس وكحقه، ومنن ًمف أن يغطل وضمفف :إذا يمون حلوضمي -أ

 .ومقجى أن شمغطل وضمففو :قألو رضمول ًمقسقا مـ حمورمفواحلرة إذا يمون طم -ب

ف) :ؿقفف ٍِ ْٕ ف وَأ ِّ ثُٚم ظذ ؾ ِِّ  (.واف

   .اًمؾثوم قمغم اًمػؿ وإكػ طمول اًمصالة :رابع ادُروهٚت

 :اعمتؼـدم ذم اًمـفـل قمــ شمغطقـي اًمػـؿ، ويؼـوس قمؾقـف إكـػ طمديٌ أيب هريرة  :وافدفٔؾ

 .وؿمـر هبو إرضومقب ،ٕكف قمـصـر مـ اًمقضمف يسجد قمؾقف يموجلبفي

  .كػفأأن يضع ؿمامهمف قمغم ومؿف و :ومـ ذفؽ

ن أأو اًمـؼمد، أو ذم ومؿـف را حـي يمرهيـي، أو أراد  ،يمـوحلر :يإذا يمـون حلوضمـ :يس ثْك مـ افُراهٜ• 

 .ومقجقز ،يتثوءب ومغطك وضمفف ًمقؽظؿ، أو مريض سموًمزيموم وكحقه

ف) :ؿقفف ٍي ف وَف ِّّ ـُ ـَػي   (.و

فيَمػخ اًمُؽؿِّ  :خٚمس ادُروهٚت  .َوًَمػخ

   .ؿمؿر اًمثقب واًمُؽؿ، وضمذسمف إمم أقمغم طمتك يرشمػع :وافُػ

ؿي  ُُ    .وخمرضمفو مـ اًمثقب ،مدظمؾ اًمقد :واف

   .أن يطقي اًمثقب طمتك يرشمػع :وافِػ

 .ًمتال يسجد معف :أو يؾػف ذم اًمصالة ،ومقؽره ًمؾؿصكم أن يؽػ يمؿف

ـِ قَمب وٍس  :وافدفٔؾ ـْ اًمـ بِلِّ  ،طمديٌ اسْم ِٜ َأْظُيتؿٍ ُأمِ » :ىَموَل  ^قَم ًَ  ,ْرُت َأْن َأْشُجَد َظتَذ َشتْب

ـُػَّ َثْقب َٓ َأ ر ,ًٚ َو ًْ َٓ َص  .(1)شاً َو

يموًمشامغ، سملن يرد أطمد ـمرومقف قمـغم  وً أو مطقي ،وً مو ضمرت اًمعودة سمؾبسف مؽػقوم :يس ثْك مـ ذفؽ

 .ًمؾحديٌ ،ومذاك أومم ومال سملس سمذًمؽ، وًمق شمريمف مسدًٓ  ،أظمر

                                 
 (.199« )مسؾؿ»و(، 819« )ورياًمبخ» أظمرضمف (1)
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ٚرٍ ) :ؿقفف َّٕ  (.وصدي َوَشىِف ـُز

  .أن يشد وؾمطف سمام يشبف ؿمد اًمزكور :شٚدس ادُروهٚت

ٚر ّٕ طِمزام همؾقظ يشده اًمـصورى قمغم أوؾموـمفؿ، وىمد ضمعؾف اعمسـؾؿقن مــ إًمبسـي اًمتـل  :وافُز

 .يتؿقز هبو أهؾ اًمذمي مـ اًمـصورى مـ اعمسؾؿلم

 .يؽره ًمإلكسون أن يشد وؾمطف سمزكور، أو سمام يشبف اًمزكور :وٕجؾ هذا

مو ومقف مـ اًمتشبف سموًمـصـورى ومـقام هـق مــ ًمبوؾمـفؿ، وىمـد ورد اًمـفـل قمــ  :ْٓلوافًِٜ مـ اف ♦

ـِ قُمَؿرَ  ،اًمتشبف هبؿ ْقمٍ » :ىمول ^ اهللِأن َرؾُمقُل  ، يمام ذم طمديٌ اسْم ََ ـْ َتَنبََّف بِ ؿْ  ,َم ُٓ َق ِمْْ ُٓ  .(1)شَؾ

أمــو ًمــق اطمتــزم اًمرضمــؾ وؿمــّد وؾمــطف سمشـــلء همــػم اًمزكــور ومــو يشــبفف، ومنكــف مبــوح، واؾمــتحبف 

 .(2)ٕكف أؾمؽم ًمؾعقرة :ضفؿسمع

 .(3)ٕكف يبلم طمجؿ أقمضو فو :ومقؽره ألو ذًمؽ إذا يمون ومقق اًمثقوب :اش ثْقا مـ ذفؽ ادرأة •

َٔاَلُء   ثقٍب وؽِره) :ؿقفف ُرُم اخْلُ  (.وُحْ

 :ادسٖفٜ افثٚفثٜ ظنترة

 يمؤيتوهل  ،ذيمر اعممًمػ هـو اعمحرموت مـ اًمؾبس ذم اًمصالة: 

  .اًمثقب وهمػمه اخلقالء ذم :أوْلٚ

إذا يمـون ذم  ٓ ؾمــقام :واًمتبخـؽم، وهـق حمـرم ،واًمتعـوفمؿ قمـغم اًمغـػم ،اًمؽؼم واًمعجى :واخلٔالء

َٔاَلءِ » :وً مرومققم حلديٌ اسمـ قمؿر  :اًمثقب ـْ اخْلُ ـْ َجرَّ َثْقَبُف ِم ِٜ  اهللُمَلْ َيُْْيْر  ,َم ََٔٚم
َِ ِْٔف َيْقَم اْف    .(4)شإَِف

                                 
 «اعمشؽؾ ذح» ذم واًمطحووي(، 1/111« )ؿمقبي أيب اسمـ»و(، 1931« )داود أسمق»و(، 9/113« )أمحد» أظمرضمف (1)

 .طمجر اسمـ احلوومظ إؾمـوده وضمّقد، «صوًمح إؾمـوده»: اًمذهبل وىمول، اًمعراىمل إؾمـوده وصحح(، 131)

 اًمتشبف اسكسون يـق ل وإن، طمرام اًمؾبوس أمقر مـ همػمه وذم وراًمزك ووع ذم سموًمـصورى اًمتشبف أن: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .قمثقؿلم واسمـ إسمراهقؿ، سمـ حمؿد: واظمتوره هبؿ،

 (.3/153) «اسكصوف»: اكظر (3)

 (.1985« )مسؾؿ»و(، 5781« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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 :ومـنن يمـون سمخـقالء ومنكـف حمـرم ،(1)سمـدون ظمـقالء مؽـروه أن اسؾمـبول :واعمشـفقر مــ اعمـذهى

 .ذم احلديٌ اًمسوسمؼ ًمؾققمقد

 (.واف هقيرُ ) :ؿقفف

 .اًمتصقير :ثٚن ادحرمٚت

واًمتصقير مـ اعمحرموت اًمتل ورد اًمـفل واًمتحذير قمـف ذم أطموديٌ يمثـػمة، مـفـو طمـديٌ اسمــ 

ٍر ِ  افَّْتتٚرِ » :وً مرومققمــ قمبــوس  تتؾي ُمَهتتقِّ تتُؾ َفتتفُ  ,ـُ ًَ ستت َُيْ ٍْ َٕ َرَهٚ  تتؾِّ ُصتتقَرةٍ َصتتقَّ ُُ ُبتتُف ِ   ,ًٚ بِ ذِّ ًَ َؾُ 

َّْؿَ  َٓ  .(2)شَج

ُٜ » :ىمــول ألـو ^، أن اًمـبـل  وطمـديٌ قمو شــي َيتتْقَم  اهللِِظْْتتَد  ًٚ َأَصتدي افَّْتتِٚس َظتَذاب ,َيتتٚ َظٚنَِنتت

 ِٜ ََٔٚم
َِ ِؼ  ,اْف ِْ ـَ ُيَوُٚهقَن بَِخ  .(3)شاهللِافَِّذي

ومبــلّم تــريؿ مبوؿمـــرة  ،مــو يؽــقن ذم ًمبــوس اًمصــالة أن مـــ اًمتصــووير :وظالؿتتٜ هتتذا بٚفِبتتٚس

 .اًمتصقير

 (.واش ًاُفف) :ؿقفف

   .ؾمقاء ًمؾذيمر وإكثك ،اؾمتعامل اعمصقر :ثٚفٞ ادحرمٚت

   .سملن يصكم سمثقب ومقف شمصووير

َّ ٓ َتتتتْدُخُؾ » :وً مرومققمـــ طمـــديٌ أيب ـمؾحـــي  :وافتتدفٔؾ ْٔ تتتاْفتتتت ُٜ َب َُ
ٌٛ  ًٚ اَلنِ تتت ِْ ـَ َوَٓ  ,ؾِٔتتتِف 

 .واًمصالة صحقحي مع اسصمؿ ،(4)شُصقَرة

ٍٛ ) :ؿقفف ٍه بَذَه ُرُم اش ًاُل َمْسقٍج أو ُُمَقَّ  (.وَُيْ

وهـل اًمتـل ومقفـو  :اعمالسمس اًمتـل ومقفـو ذهـى، واعمـسـقضمي سموًمـذهى :مـ إمقر ادحرمٜ افرابع

                                 
 .قمثقؿلم اسمـ: ىمول وسمف، طمرمي أؿمد سموخلقالء وهق ظمقالء سمدون وًمق مطؾؼوً  حمرم اسؾمبول أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 (.1119« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.1197« )مسؾؿ»و(، 5951« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.1196« )مسؾؿ»و(، 3311« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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   .سموًمرضمول ظمققط مـ اًمذهى، وهذا اًمتحريؿ ظموص

ـَ أيب ـَموًمٍِى  :وافدفٔؾ بِلَّ  إِنَّ » :ىمول طمديٌ قَمكِم  سْم ِْٔتفِ  اً َأَخذ َحِريتر ^ اهللَِٕ ِّ تُف ِ  َي َِ ًَ  ,َؾَج

ُف ِ  ِصَافِفِ  ًٚ َوَأَخَذ َذَهب َِ ًَ تقِر ُأمَّ ِتل :ُثؿَّ َؿَٚل  ,َؾَج ـُ ـِ َحتَراٌم َظتَذ ُذ ِحتؾأ » :، وزاد اسمــ موضمـف(1)شإِنَّ َهَذْي

ؿْ  ِٓ ٚثِ َٕ  .(2)شإِل

ٍٛ ؿبَؾ اش حٚف ِف) :ؿقفف ٍه بَذَه  (.أو ُُمَقَّ

 ،مــ اًمـذهى ويؾؼقـف قمـغم صمقسمـف وً اعمطكم سموًمذهى، ومقحـرم قمـغم اًمرضمـؾ أن يـذيى ؿمــقت :ادّقه

 .ومقؽتسى مـ ًمقكف

 (.وثِٔٚب َحريرٍ ) :ؿقفف

ٓ ًمعـورض إ ،وهل حمرمـي قمـغم اًمـذيمقر دون اسكـوث، سمن ـوع اًمعؾـامء، صمقوب احلرير :اخلٚمس

 .(3)يواسمـ ىمدام ،اسمـ قمبد اًمؼم :وقمذر، طمؽوه

بِتلَّ » :اعمتؼــدم طمـديٌ قمــكم  :ويتدل فتتذفؽ ♦ َٕ ِْٔتتفِ  اً َأَختتَذ َحِريتر ^ اهللِإِنَّ  ِّ تتُف ِ  َي َِ ًَ  ,َؾَج

ُف ِ  ِصَافِِف, ُثؿَّ َؿَٚل  ًٚ َوَأَخَذ َذَهب َِ ًَ قِر ُأمَّ ِل :َؾَج ـُ ـِ َحَراٌم َظَذ ُذ    .(4)شإِنَّ َهَذْي

 (.ٓ إذا اْشَ َقَيٚ ,ظذ افذـقرِ  اً ومٚ هق أـَثُر ُطٓقر) :ؿقفف

سمشـرط أٓ يؽـقن احلريـر ذم مقوـع واطمـد أيمثـر مــ  ،احلرير أيمثر مـ احلرير ضموز إن يمون همػم

 .همػم احلرير

َا هَنَك َرُشقُل » :ىمول اسمـ قمبوس َّٕ ـِ افثَّْقِب  ^ اهللِإِ ُّ َظ ـَ اْفت  ِمت
ِٝ
َّ ـَ  ,ِريرِ اْفتتَح ْه تُؿ ِمت َِ ًَ تٚ اْف مَّ

َٖ َؾ

                                 
 وصححف ،(3595« )موضمف اسمـ»و(، 5111« )اًمـسو ل»و(، 1957« )داود أسمق»و(، 1/159« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1171« )ومعاجل صحقح» ذم إًمبوين

 (.1171« )اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وصححفو(، 5/151« )ؿمقبي أيب اسمـ»و ،(3596« )موضمف اسمـ» أظمرضمفو (1)

 (.1/391) «اعمغـل»: اكظر (3)

 وصححف ،(3595« )موضمف اسمـ»و(، 5111« )اًمـسو ل»و(، 1957« )داود أسمق»و(، 1/159« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1171« )اجلومع صحقح» ذم إًمبوين
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َْٖس بِفِ  ,َوَشَدى افثَّْقِب  ,ِريرِ اْفتَح   .(1)شَؾاَل َب

قمـغم اًمرضمـول إذا اؾمـتقى احلريـر ومـو معـف  -ٓ حيرم ًمبس احلرير :أي- :(ٓ إذا اْشَ َقَيٚ) :ففؿق

 .(2)وهق اعمذهى ،مـ اًمؼطـ أو اًمصقف

ٍٜ  ,وفَْضورةٍ ) :ؿقفف َُّ  (.أو َحْرٍب  ,أو َمَرضٍ  ,أو ِح

 .اً إذا يمون ًمبس احلرير ًمضـرورة ضموز ذًمؽ، وًمق يمون اًمثقب يمؾف طمرير

َص افَّْبِلي » :وَل ىمَ  طمديٌ أكس  :وافدفٔؾ ـِ ِ  ُفتْبِس  ^َرخَّ ْْحَ َبْرِ َوَظْبتِد افترَّ  :ِريرِ اْفتتَح فِِزي

ٍٜ هِبَِا  َُّ َقا إَِػ َرُشقِل اهللِ » :وذم روايي .(3)شحِلِ َُ َؾ  ^َص ّْ ََ  .(4)شاْف

وَراِت شُمبِقُح » :وافَٚظدة ُ  .(5)«ْحُظقَراِت اًْمـؿَ َأن  اًمرض 

 (.اً أو َحْنق) :ؿقفف

وهل اًمتشبف واخلـقالء، ويمـذا ًمـق  ،ًمزوال قمؾي اًمـفل :سموحلرير اً اًمثقب إذا يمون حمشقجيقز ًمبس 

وٓ  ،ٕكـف ًمـقس سمؾـبٍس ًمؾحريـر :ومـال سمـلس سمـذًمؽ ،ًمقؾمـودة أو ومـراش وكحـقه اً ضمعؾ احلرير طمشـق

   .اومؽماش ًمف

اً ) :ؿقفف َِ  (.َأْرَبَع أصٚبَع ؾا دونَ  أو ـٚن َظ

 .وهمػمه ،هق مو ُيرؾمؿ قمغم اًمثقب مـ شمشجػم :افًِؿ

                                 
« اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 11/131« )اًمؽبػم» ذم واًمطؼماين(، 1955« )داود أسمق»و(، 3/371« )أمحد» أظمرضمف (1)

 .وصححف( 1/111« )اعمستدرك» ذم احلويمؿ ،(1/111)

 ،أومم اًمتحريؿ ومتغؾقى واًمتحريؿ اًمتحؾقؾ اؾمتقى إذا وٕكف: اًمـفل ًمعؿقم: جيقز ٓ أكف: وهق آظمر ىمقل اعمسلًمي وذم (1)

 .اطمتقوـموً  اًمعثقؿلم إًمقف ومول واعمرداوي،، شمقؿقي واسمـ، قمؼقؾ اسمـ: واظمتوره

 (.1976« )مسؾؿ»و(، 5839« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 .ًمف واًمؾػظ( 1976« )مسؾؿ»و(، 1919« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

ٓ  ): شمعومم ىمقًمف: مـفو كصقص قمدة مـ ملظمقذة أصقًمقي ىموقمدة وهل (5) : وآوطرار، [119]إكعوم:(إًَِمْقفِ  اْوُطِرْرشُمؿْ  َمو إِ

 ومروع وألو، اًمرضورة قمـد يبوح ذقموً  اعمؿـقع أن: اًمؼوقمدة ومعـك، ومعؾف قمـ اعمـفل: واعمحظقر، اًمشديدة احلوضمي

 .يمثػمة



  

 
 كتةةةةةةةةةةةةةةةةةاب الصةةةةةةةةةةةةةةةةةال 

 
220 

حلـديٌ  :ذم صمقٍب مؼداره أرسمعـي أصـوسمع وملىمـؾ إذا يمون قمؾامً  ،ومال سملس سمؾبس اًمثقب ومقف احلرير

بِلي اهللِ » :ىمول قمؿر سمـ اخلطوب  َٕ ـْ ُفتْبِس  ^هَنَك  ْغِ  ,ِريرِ اْفتتَح َظ ًَ َّٓ َمْقِضتَع إِْصتَب  ,َأْو َثتاَلٍث  ,إِ

 .(1)شَأْو َأْرَبعٍ 

 (.ًٚ أو ِرؿٚظ) :ؿقفف

   .أصوسمع ومام دون يب سموحلرير، سمؼقد أن يؽقن أرسمعجيقز رىمع اًمثق

ٍٛ ) :ؿقفف ْٔ َٜ َج  (.وُشُجَػ ؾَِراءٍ  ,أو َفبَِْ

   .هق اًمذي يدظمؾ معف اًمرأس مـ اًمثقب :اجلٔٛ

   .مو يقوع مـ طمريٍر قمغم هذا اًمطقق :وفبْ ف

ٍِ  ُػ ُج وُش     .أـمراف اًمػروة :راءاف

 .وؾمجػ اًمػروة ،ومقجقز ووع احلرير ذم ًمبـي اجلقى

   .أهنو مسوويٌي ًمؾعؾؿ معـك، ومقضمى أن شمسوويف طمؽامً  :وافًِٜ

 .أصوسمع ومام دون يًمؽـ سمشـرط أن يؽقن أرسمع

َرُه ) :ؿقفف ُْ ُّ وُي رُ اْفت ٍَ ْه ًَ.) 

 .(2)هق اعمصبقغ سموًمعصػر، وهق كبوت يصبغ سمف احلرير وهمػمه :افثقب ادًهٍر

 .ومبلّم اعمصـػ أكف يؽره ًمبس اعمعصػر

   .صمقسملم معصػريـ بد اهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص رأى قمغم قم ^أن اًمـبل  :وافدفٔؾ

                                 
 (.1969« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 يلشمقن يموكقا وإكام -مؾقكي اخلققط شمليت اًمصـوقموت شمؼدم مع أن هق يمام إمر وًمقس- صمقوهبؿ يصبغقن اًمـوس يمون (1)

 هبو ومقصبغقن، أصػر صبغ وهق سموًمزقمػران أو، أمحر صبغ مـف يستخرج كبوت وهق يموًمعصػر، إؿمـقوء سمبعض

 . مـف ظمققـموً  أو، يمومالً  إمو معقـي سمطريؼي اًمثقب
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ٚرِ » :ومؼول ٍَّ ُُ َِٔٚب اْف
ـْ ثِ ٚ ,إِنَّ َهِذِه ِم َٓ َبْس ِْ  .(2()1)شَؾاَل َت

ُر فِرجٚلِ ) :ؿقفف ٍَ  (.وادَزْظ

   .مو صبغ سموًمزقمػران :ادزظٍر

تَر افرَّ  ^هَنَتك افَّْبِتلي » :ىمـول حلـديٌ أكـس  :ومؼرر أكف مؽروه ًمؾرضمول ٍَ  .(3)شُجتُؾ َأْن َيَ َزْظ

تتَبَس  ^أن افْبتتل » :حلــديٌ اسمـــ قمؿــر :ومحؾـــوه قمــغم اًمؽراهــي ِْ ُّ هنتتك َأْن َي  ًٚ َمْهتتُبقؽ ًٚ ْحِرُم َثْقبتتاْفتتت

َرانٍ  ٍَ  .ًمؽـ مع اًمؽراهي ،دل قمغم ضمقازه ًمؾحالل ،ومؾام ىمقده سموعمحرم .(4)شَأْو َوْرسٍ  ,بَِزْظ

                                 
 (.1977« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 .واًمعثقؿلم، اًمشقيموين: هواظمتور اًمؽػور، ًمبس مـ ٕكف: جيقز ٓ حمرم اعمعصػر ًمبس أن: اًمثوين اًمؼقل (1)

 (.1191« )مسؾؿ»و(، 5816« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.1177« )مسؾؿ»و(، 5851« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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   :ؿٚل ادٗفػ

تَؾ ٕجٚ ,اج ْتُٚب افَّْجٚشتِٚت  :ومْٓٚ] تـ َْحَ َّ تك ظْٓتٚؾ ٍَ ًْ ًٜ ٓ ُي مل  ,أو ٓؿٚهتٚ بثقبِتف أو َبَدِٕتف ,شت

َ أرض ,َتِهحَّ صالُتف ًٜ  ًٚ وإن َضغَّ ِجَس ِرهَ  ,اً أو َؾَرَصٓٚ َضِٚهر ,َٕ ْٝ  ,ـُ ْٝ بَىتَرِف ُمَهتذا  ,َوَصتحَّ  وإن ـٕٚت

 ْٝ ْنِٔفِ  ,ُم َِّهٍؾ َصحَّ َّ ًٜ بًَد صالتِف ,إن مل َيَْْجرَّ بِ تَؾ  ,وَمـ َرَأى ظِٔف ٕجٚش ِٓ تْد  ,ـقهَنتٚ ؾٔٓتٚوَج ًِ  ,مل ُي

ْٝ ؾٔٓٚ َٔٓٚ ,وإن َظَِِؿ أهنٚ ـٕٚ ِس َٕ َِٓٚ ,فُـ  ِٓ تف متع  ,َأظٚدَ  ,أو َج ًُ ِْ ْٛ َؿ تف بِتَِْجٍس مل ََيِت َّ ـْ َجتَزَ َظْي وَمت

َط مْتف متـ ُظْوتقٍ  ,افَْضرِ  ََ ـ  ؾىتِٚهرٌ  ,ومتٚ َشت تٚمٍ  ,وُحتش   ,وٓ َتِهتحي افهتالُة   َمَتَزةٍ  ,أو ِشت  ,وَْحَّ

ِٜ  ,وَتِهتحي إفٔٓتٚ ,وَأْشتُىَح ِٓٚ ,وَمٌهتقٍب  ,ؾٍ وَأظىِٚن إِبِ  ُٜ   افًُبت ريوت ٍَ  ,وٓ َؾْقَؿٓتٚ ,وٓ َتِهتحي اف

ُٜ بٚش َبِٚل صِٚخٍص مْٓٚ  .[وَتِهحي افْٚؾِ

 (.اج ُْٚب افَّْجٚشِٚت  :ومْٓٚ) :ؿقفف

   :أمقر ثالثٜ  ويُقن اضمتـوب اًمـجوؾموت،  :شمؼدم أن مـ ؿمـروط اًمصالة

 .وؾمبؼ ذيمر أدًمتفو ،ؽونواعم - واًمثقوب - اًمبدن

ك ظْٓٚ) :ؿقفف ٍَ ًْ ًٜ ٓ ُي ـ َْحََؾ ٕجٚش َّ  (.مل َتِهحَّ صالُتف ,أو َبَدِٕف ,أو ٓؿٚهٚ بثقبِف ,ؾ

 :ذيمر اعممًمػ قمدة مسو ؾ مرشمبطي سموضمتـوب اًمـجوؾمي

 .ومصالشمف ٓ شمصح ،أو سمدكف كجوؾمي ٓ يعػك قمـفو أصمـوء صالشمف ،مـ محؾ ذم صمقسمف :ادسٖفٜ إوػ

 .واضمتـوهبو ؿمـرط و،همػم  تـٍى أل ًمؾـجوؾمي أن احلومؾ :وافًِٜ

   :أمثِٜ دـ صذ وهق حٚمؾ افْجٚشٜ

   .وً كجس وً ٕكف يصكم وهق حيؿؾ صمقسم :ومنن هذا طمومؾ ألو ،إذا شمؾطخ صمقسمف سمـجوؾمي .1

 :ومـال شمصـح صـالشمف ،وصـغم ومقفـو ،وهمـو طٍ  ،يمبـقلٍ  :ومقفو كجوؾميٌ  إذا ووع ذم ضمقبف ىمورورةً  .1

   .ويمذا ًمق يمون قمغم سمدكف كجوؾمي ،يٕكف طمومؾ ًمؾـجوؾم

ويمـون ىمـد ظمـرج  ،(وفمـياحلػّ )إذا صغم وىمد ًمبس اًمقاىمل مـ ظمروج اًمـجوؾمي قمغم اًمسـبقؾلم  .3

 .قمؾقفو كجوؾمي
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 .ٕن اعمعػق قمـف ٓ أصمر ًمف :يمقن اًمـجوؾمي همػم معػق قمـفو :ريمِ ويشؽمط ومقام ذُ 

 (.مل َتِهحَّ صالُتف ,أو ٓؿٚهٚ بثقبِف أو َبَدِٕف) :ؿقفف

 -سملن ضمؾـس قمـغم كجوؾمـي-ؾمقاء ذم صمقسمف  ،أو ٓىموهو ،إذا سموؿمـر اعمصكم اًمـجوؾمي :ٖفٜ افثٕٜٚٔادس

ومنن صـالشمف ٓ  -سملن ؾمجد قمغم كجوؾمي، أو يمون ذم مقوع يديف ذم اًمسجقد قمغم كجوؾمي-أو ذم سمدكف 

 .شمصح

   .طملم أداء اًمعبودة اضمتـوسمف ًمؾـجوؾمي قمدم :  ذفؽ وافًِٜ

  .الشمف شمصح، يمام ًمق ؾمجد قمغم مؽون ـموهر ومؼوسمؾ سمطـف سمقلأمو إذا ل يالق اًمـجوؾمي ومنن ص

سـؼك زروقمفـو سمؿقـوه اعمجـوري ىمبـؾ أن سمعض احلدا ؼ اًمعومـي ىمـد شمُ  :وممو يدظمؾ ذم هذه اعمسلًمي

 .(1)ًمعدم ـمفورة اًمبؼعي :ٓ شمصح اًمصالة ومقفو :ـؼقلشمـؼقتفو، وم

 .فوومال سملس سموًمصالة ومق -يمام هق اًمعؿؾ هموًمبوً -أمو إن يمون سمعد شمـؼقتفو 

َ أرض) :ؿقفف ًٜ  ًٚ وإن َضغَّ ِجَس ْٝ  ,اً أو َؾَرَصٓٚ َضِٚهر ,َٕ ِرَه َوَصحَّ  (.ـُ

 .صحً صالشمف مع اًمؽراهي ،سمقـف وسملم اًمـجوؾمي إذا ضمعؾ طمو الً  :ادسٖفٜ افثٚفثٜ

 وً أو ومـرش قمؾقفـو ومرؿمـ ،وملشمك سمطلم وووعف قمغم اًمـجوؾمـي ،قمـدكو أرض كجسي :صقرة ادسٖفٜ

 .ًمـجوؾمييؿـع وصقل ا وً متقـ اً ـموهر

 .(2)ٓقمتامده قمغم اًمـجوؾمي :ومصحً، ًمؽـ مع اًمؽراهي ،أن اعموء ٓ يصؾ إًمقف :وافًِٜ

ْٝ بَىَرِف ُمَهذا ) :ؿقفف ْٝ  وإن ـٕٚ  (.ُم َِّهٍؾ َصحَّ

ًمؽـــ اًمبؼعــي اًمتــل سموؿمـــرهو أصمـــوء  ،أو ؾمــجودة ـمرومفــو كجــس ،إذا صــغم اسكســون قمــغم ومــراش

 . ذًمؽ اًمـجوؾمي اًمتل ل يبوؿمـرهوومنن اًمصالة صحقحي، وٓ يمصمر ذم ،صالشمف ـموهرة

 .ًمؾـجوؾمي حومؾٍ سم ًمقسو ،أكف ًمقس سمؿبوؿمـر :وافًِٜ

                                 
 (.19/191) «سموز اسمـ ومتووى»: اكظر (1)

 .اًمعثقؿلم واظمتورهو يمراهي، سمال شمصح أهنو: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)
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ْنِٔفِ ) :ؿقفف َّ  (.إن مل َيَْْجرَّ بِ

 :وظِٔف َٕقلصحً اًمصالة إن يموكً اًمـجوؾمي ٓ شمـجر سمؿشـل اعمصكم،  :أي

 :ؾِٓٚ حٚف ٚن ،إذا يموكً اًمـجوؾمي متصؾي سمشـلء متعؾؼ سموعمصكم :ادسٖفٜ افرابًٜ

 .ومال شمصح اًمصالة ،إن يموكً اًمـجوؾمي شمـجر سمؿشـقف :وػإ

ٕكـف إذا مشــك اكجـر  :ومـال شمصـح ،أو سمبطــف ،، أو سمقـدهاً صـغػم وً رضمٌؾ رسمـط سمِرضمؾـف يمؾبـ :مثٚفف

 .إذ اًمـجوؾمي مستتبعي ًمف :ومصور يموحلومؾ ًمؾـجوؾمي :اًمؽؾى معف

 :ٓ شمصـح ومصـالشمف ،ذم ـمرومـف أظمـر طمجـر صـغػم متــجس رضمٌؾ رسمط سمقده طمـبالً  :مثٚل آخر

 .ومقؽقن يموحلومؾ ًمؾـجوؾمي ،سمؿشـقف ٕن احلجر يـجرخ 

 .ومتصح صالشمف ،إذا يموكً اًمـجوؾمي ٓ شمـجر سمؿشـقف :افثٚن

أو طمجـر يمبـػم  ،-قمـغم اًمؼـقل سمـجوؾمـتف- وسمطرومـف أظمـر محـور رضمـؾ رسمـط سمقـده طمـبالً  :مثٚفف

 .ٕن اًمـجوؾمي ٓ شمـجر سمؿشـقف :ومصالشمف صحقحي :كجسي يأو ؾمػقـ ،كجس

أن اًمـجوؾمي ل يبوؿمــرهو صمقسمـف اًمـذي هـق ؾمـؽمة صـالشمف، وٓ سمؼعـي صـالشمف، وٓ سمدكـف،  :وافًِٜ

 ،سمـجس، واحلوضمي شمدقمق إمم هـذا، ٓ ؾمــقام ذم اًمـزمـ اًمسـوسمؼ أن اًمذي سموؿمـر متعؾٌؼ  :وؽٚيٜ مٚ يُقن

 .(1)ومؼد خيشـك أن هيرب يمؾبف، وكحق ذًمؽ

ًٜ بًَد صالتِف) :ؿقفف َؾ ـقهَن  ,وَمـ َرَأى ظِٔف ٕجٚش ِٓ ًِْد  ,ٚ ؾٔٓٚوَج  (.مل ُي

   :إذا وضمد قمغم اسكسون كجوؾمي سمعد أداء اًمصالة، ومال خيؾق مـ صمالث طموٓت :ادسٖفٜ اخلٚمسٜ

   .ومال يعقد ،ومال يعؾؿ هؾ أصوسمتف ذم اًمصالة أو سمعدهو :أن جيفؾ :احلٚفٜ إوػ

وصـحي اًمصـالة، وهـق ٓ يعؾـؿ هـؾ طمصـؾً اًمـجوؾمـي ذم  ،أن إصؾ قمدم اًمـجوؾمي :وافًِٜ

  .أن اًمقؼلم ٓ يزول سموًمشؽ :وافَٚظدة، ومفق ؿموك ،ًمصالة أو سمعدهوا

                                 
 .واًمعثقؿلم، اًمسعدي: واظمتوره احلوًمتلم، ؾتويم ذم شمبطؾ ٓ اًمصالة أن: اًمثوين اًمؼقل (1)
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ْٝ ؾٔٓٚ) :ؿقفف َٔٓٚ ,وإن َظَِِؿ أهنٚ ـٕٚ ِس َٕ َِٓٚ ,فُـ  ِٓ  (.َأظٚدَ  ,أو َج

صمـؿ كســقفو وصـغم وهـل قمؾقـف، وشمـذيمر سمعـد  ،أن يعؾـؿ سموًمـجوؾمـي ىمبـؾ اًمصـالة :احلٚفتٜ افثٕٚٔتٜ

   .اًمسالم، ومالسمد أن يعقد اًمصالة

   .وٓ يعذر ومقفو سموجلفؾ ،يأظمّؾ سمشـرٍط وهق اضمتـوب اًمـجوؾمأكف  :وافًِٜ

ل يطؾـع  :أي-أن يعؾؿ أن اًمـجوؾمي أصوسمتف ىمبؾ اًمصالة أو أصمـوءهو، ًمؽـ ضمفؾفـو  :احلٚفٜ افثٚفثٜ

 .ومقعقد اًمصالة ،-قمؾقفو إٓ سمعد اًمصالة

 ومؾـؿ شمسـؼط سموجلفـؾ، يمؿــ صـغم سمغـػم ووـقء ضمـوهالً  ،أهنو ـمفورة مشـؽمـمي ًمؾصـالة :وافًِٜ

 .(1)ومال يعذر سموجلفؾ ،سموحلدث

ف مع افَْضرِ ) :ؿقفف ًُ ِْ ْٛ َؿ ف بَِِْجٍس مل ََيِ َّ ـْ َجَزَ َظْي  .(وَم

 .كجس اًمعظؿ وكحقه سمعظؿٍ  ضمؼمُ  :هذه ادسٖفٜ افسٚدشٜ

 ،يمعظـوم مقتـي ،ومقـمشمك سمعظـوم كجسـي ،أن يـؽسـر قمظؿ اسكسون ومقسؼط مـف اًمعظـؿ :وصقرُتٚ

 ومنكـف ،عظوم اًمسوىمطي وجيؼم اًمعظـؿ، ومـنذا صـغم سمعظـوم كجسـيومتقوع ًمف سمدل اًم ،أو ظمـزير ،أو يمؾى

 .ًمؾـجوؾمي يؽقن طمومالً 

إن ل يؽــ ذم إزاًمتـف -أن مـ ضمؼم قمظؿف اعمـؽسـر سمعظـٍؿ كجـس ومنكـف جيـى أن يزيؾـف  :وموحلؽؿ

   .قمـفو اً ويؽقن معػق ،ومال جيى أن خيؾع اًمعظوم ،وـررسمذًمؽ ، وإن يمون يؾحؼف -وـرر

تضـــرر سمنزاًمتفــو، وٕن طمراؾمــي اًمـــػس وأـمراومفــو مـــ اًمضـــرر ي يأهنــو كجوؾمــي سموـمـــ :وافًِتتٜ

 .وهق أهؿ مـ رقمويي ؿمـرط اًمصالة ،واضمى

                                 
 وطمػقده، واعمجد، ىمدامي اسمـ: واظمتوره يعقد، وٓ اًمثالث احلوٓت ذم صحقحي اًمصالة أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

، واًمسعدي إسمراهقؿ، سمـ وحمؿد، اًمقهوب قمبد سمـ حمؿد سمـ اهلل قمبد واًمشـقخ، اًمؼقؿ واسمـ، شمقؿقي اسمـ اسؾمالم ؿمـقخ

 .عثقؿلمواًم
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َط مْف مـ ُظْوق) :ؿقفف ََ ـ  ؾىِٚهرٌ  ,ومٚ َش    (.أو ِش

، وهـذه اً أو ؾمــّف، ومـنن اًمسـوىمط يؽـقن ـمـوهر ،أو إصـبعف ،إذا ؾمؼط مــ اسكسـون قمضـٌق يمقـده

 .ادسٖفٜ افسٚبًٜ

ـَ » :وً مرومققمـ ىمد طمديٌ أيب وا :وافدفٔؾ ِٜ َوِهت َمتٚ ُؿىِتَع ِمت ت َّ ٔ ِٓ ٌٜ  لَ اْفَب َّٔت ٌٜ  ,َح َْٔ ت تل َم ِٓ ، (1)شَؾ

 .تِفومحؽؿف طمؽؿ مقتَ  ،مـ طملو  لْمَ سمِ أن مو أُ  :افَٚظدةو

 .اً أو يموومر وً وٓ ومرق ذم احلؽؿ سموًمطفورة سملم يمقن اسكسون مممـ

ُّ إِنَّ » :وً مرومققم ومؾحديٌ أيب هريرة  :أمو اعمسؾؿ    .(2)شَيُْْجُس  ْسَِِؿ َٓ اْفت

 .دل هذا قمغم ـمفورهتؿوموكسوءهؿ،  ،ومألن اهلل أسموح ًمـو ـمعومفؿ :وأمو اًمؽوومر

 (.وٓ َتِهحي افهالُة   َمََزةٍ ) :ؿقفف

 .اعمقاوع اًمتل ٓ شمصح اًمصالة ومقفو :ادسٖفٜ افثٚمْٜ

ُٝ ََخْستت» :وً مرومققمــ ديٌ ضمــوسمر سمـــ قمبــداهلل حلــ :اًمصــالة شمصــح ذم يمــؾ مؽــون ْ  ًٚ ُأْظىِٔتت  مَل

َٔتِٚء َؿتْبِع  بِ ْٕ َ ْٕ ـْ ا َـّ َأَحتٌد ِمت ُٓ َى ًْ َْرُض َمْستِجد...:ُي ْٕ ْٝ ِِل ا ت َِ
ًِ تقر اً , َوُج ُٓ ـْ ُأمَّ ِتل  ,اً َوَض تَا َرُجتٍؾ ِمت َوَأيي

َُٔهؾِّ  ِْ اَلُة َؾ ْ ُف افهَّ ـَ ومػل أي مؽـون ذهبـً وموؾمتصـحى هـذا إصـؾ، إٓ أكـف يسـتثـك مــ  ،(3)شَأْدَر

 :ذًمؽ أمويمـ ذيمرهو اعممًمػ

 .وهل مدومـ اعمقشمك :اعمؼؼمة :إول

تٚ َمْستِجٌد » :وً مرومققمـ طمـديٌ أيب ؾَمـِعقٍد اخلـدري  :وافدفٔؾ ♦ َٓ ِي ـُ َْرُض  ْٕ َّٓ  ,ا َّ إِ َة اْفتت َزَ َْ

مَ اْفتَح وَ  شاَّ
(4). 

                                 
 واحلويمؿ(، 1316« )موضمف اسمـ»و(، 1189« )اًمؽممذي»و(، 1858« )داود أسمق»و(، 36/133« )أمحد» أظمرضمف (1)

 .وصححف( 1/113« )اعمستدرك» ذم

 (. 371« )مسؾؿ»و(، 183« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.511« )مسؾؿ»و(، 335« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

« طمبون اسمـ»و(، 715« )موضمف اسمـ»و(، 317« )اًمؽممذي»و(، 191« )داود أسمق»و(، 18/398« )أمحد» أظمرضمف (1)

 .وصححف( 1699)
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 :يس ثْك مـ افْٓل ظـ افهالة   ادَزة صقرتٚن •

اعمـرأة اًمتـل يموكـً شمؼـؿ أو  ،صغم قمغم اًمرضمؾ ^ٕن اًمـبل  :ومال سملس سمف :افهالة ظذ افَز .1

   .(1)اعمسجد

قمـغم ضمـقاز  وً ىمقوؾمـ :ومفـذا ضمـو ز ،سملن يصغم قمؾقفو ذم اعمؼؼمة ىمبؾ اًمـدومـ :افهالة ظذ اجلْٚزة .1

 .اًمصالة قمغم اًمؼؼم

 (.وُحش  ) :ؿقفف

هـق  -سمػـتح احلـوء ووـؿفو، واًمػـتح أؿمـفر-احلـش  :ممو يـفك قمــ اًمصـالة ومقـف ادقضع افثٚن

ومفـذا ٓ شمصـح  ،احلـاّممذم سمالدكـو اًمؽـقػ واعمرطموض، وشمسؿقف اًمعوّمي ويسؿك  ،مؽون ىمضوء احلوضمي

 .اًمصالة ومقف

ــعقد  :وافتتدفٔؾ ♦ ــديٌ أيب ؾم ـــ طم ــدم م ــو شمؼ تتٚ َمْستتِجٌد » :م َٓ ِي ـُ َْرُض  ْٕ َّٓ  ,ا َّ إِ َة اْفتتت َزَ َْ

مَ اْفتَح وَ    .اًمصالة ومقف مـ سموب أومم ومؿـعُ  ،، وٕكف مؽون ٓ يذيمر ومقف اهللشاَّ

 (.ٚمٍ وَْحَّ ) :ؿقفف

 .م، وهق مؽون آهمتسول، ومال شمصح اًمصالة ومقفاحلاّم  :ادقضع افثٚفٞ

 :خمصـص ًمعؿـقم طمـديٌ -طمديٌ أيب ؾمعقد :أي-طمديٌ أيب ؾمعقد اعمتؼدم، وهق  :وافدفٔؾ

َْرُض َمْسِجد» ْٕ ْٝ ِِل ا َِ
ًِ    .(2)ش...اً َوُج

 واحلُّٜ مـ افْٓل ظـ افهالة   احلش واحلام: 

وألذا يشـرع ًمإلكسون إذا دظمؾفـو أن يتعـقذ مــ  :اًمشـقوـملمو ملوى ٕهن :ًمؾـجوؾمي، وىمقؾ :ىمقؾ

 .اخلبٌ واخلبو ٌ

                                 
 . هريرة أيب طمديٌ مـ( 956) ومسؾؿ ،(169) اًمبخوري أظمرضمف (1)

 . اهلل قمبد سمـ ضموسمر طمديٌ مـ( 511« )مسؾؿ»و(، 335« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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 (.وَأظىِٚن إِبِؾٍ ) :ؿقفف

   .أقمطون اسسمؾ :ممو يـفك قمـ اًمصالة ومقف ادقضع افرابع

ومفذه مـفـل  ،معوـمـ، وهل إمويمـ اًمتل شمؼقؿ ومقفو وشملوي إًمقفو :ويؼول ، ع قمطـ :وأظىٚن

 .قمـ اًمصالة ومقفو

ـْ  :^ اهللِؾَمـَلَل َرؾُمـقَل  َأن  َرضُمـالً » : طمديٌ ضموسمر سمـ ؾمؿرة :دل فذفؽوي ♦ ـُل ِمـ َأَأشَمَقو 

ْٖ  :ىَموَل  ؟حُلُقِم اًْمَغـَؿِ  َٝ َؾَ َقضَّ ْٖ  ,إِْن ِصْئ َٝ َؾاَل َتَقضَّ سمِؾِ  :ىَموَل  .َوإِْن ِصْئ ـْ حُلُقِم اْسِ ُل ِم تؿْ  : َىَمـول ؟َأشَمَقو  ًَ َٕ, 

قِم اإْلِ  ـْ حُلُ ْٖ ِم ؿْ  :ىَموَل  ؟ُأَصكمِّ ذِم َمَراسمِِض اًْمَغـَؿِ  :ىَموَل  .بِؾِ َؾَ َقضَّ ًَ سمِؾِ  :ىَموَل  .َٕ  :ىَمـوَل  ؟ُأَصكمِّ ذِم َمَبوِرِك اْسِ

  .(1)شَٓ 

ـِ قَمـوِزٍب   سْم
ِ
اء سمِـؾِ  ^ اهللِؾُمـتَِؾ َرؾُمـقُل » :ىَمـوَل  وطمديٌ اًْمؼَمَ ـاَلِة ذِم َمَبـوِرِك اْسِ ـْ اًمص   ؟قَمـ

قا ِ  َمبَ  :وَمَؼوَل  ِي بِؾِ َٓ ُتَه ـْ  :ِٚرِك اإْلِ َٚ ِم اَلِة ذِم َمَراسمِِض اًْمَغــَؿِ , افنتٔٚضِٔغِ َؾ٘هِنَّ ـْ اًمص   :وَمَؼـوَل  ؟َوؾُمتَِؾ قَم

ٚ َٓ قا ؾِٔ ِي ٌٜ  :َص ـَ َٚ َبَر  .(2)شَؾ٘هِنَّ

 (.وَمٌهقٍب ) :ؿقفف

سمغـػم طمـؼ، ؾمـقاء يمـون  اً اعمغصقب، وهق مو ُأظمذ مـ موًمؽف ىمفر :ممو يـفك قمـف ادقضع اخلٚمس

 .سمغػم قمؼد أو ،سمعؼد

  .وٓ شمصح ،وموًمصالة ذم اعمقوع اعمغصقب ترم

   .مسؾؿ إٓ سمطقى كػس مـف ئمراذم أكف ٓ حيؾ مول  قاردةومؾألدًمي اًم :أمو يمقهنو ترم

 .(3)يمصالة احلو ض ،ومال شمصح ،ومألهنو قمبودة أيت هبو قمغم وضمف مـفل قمـف :وأمو يمقهنو ٓ شمصح

                                 
 (.369« )مسؾؿ»أظمرضمف (1)

 «يعغم أسمق»و(، 191« )موضمف اسمـ»و(، 81« )اًمؽممذي»و(، 193« )داود أسمق»و(، 39/519« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/135« )إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي وصححف( 1799)

، وموًمؽ، طمـقػي أيب ىمقل وهق اسصمؿ، مع شمصح اعمغصقب اعمقوع ذم اًمصالة أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (3)

 .ىمقًمقف أطمد ذم واًمشوومعل
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 (.وَأْشُىَح ِٓٚ) :ؿقفف

 ،واحلـامم ،واحلـش ،اعمؼـؼمة-أؾمطحي هذه إؿمـقوء  :يـفك قمـ اًمصالة ومقف ممو ادقضع افسٚدس

 .-واعمغصقب ،وأقمطون اسسمؾ

 .ٓ يصح أن يصكم ذم ؾمطحفو ،ؾمطح احلش، أو اًمغرومي ذم اعمؼؼمة :مثٚل ذفؽ

   .(1)أن األقاء شموسمع ًمؾؼرار، وًمذًمؽ وموجلـى ممـقع مـ اًمؾبٌ ذم ؾمطح اعمسجد :وافًِٜ ♦

 (.ٔٓٚوَتِهحي إف) :ؿقفف

سمـلن  ،واعمغصـقب وأقمطـون اسسمـؾ، واعمؼـؼمة، واحلـش، يمـوحلامم، ،ًمق صؾقً إمم هذه إمـويمـ

 .ومنن اًمصالة صحقحي مع اًمؽراهي ،يموكً ذم ىمبؾتؽ

   .ومألن إصؾ صحي اًمصالة ذم  قع إرض :أمو يمقهنو صحقحي

 .(2)ومُؽره اؾمتؼبوألو ،ومألهنو أمويمـ هُنل قمـ اًمصالة ومقفو :وأمو يمقهنو شمؽره

ِٜ ) :قففؿ ُٜ   افًُب ريو ٍَ    (.وٓ َؾْقَؿٓٚ ,وٓ َتِهحي اف

أو ومقىمفــو، ومؼــرر سمــلن صــالة  ،أؿمــور اعمصـــػ إمم اًمصــالة ذم ضمــقف اًمؽعبــي :ادستتٖفٜ اف ٚشتتًٜ

 .-ومـفو احِلجر-اًمػريضي ذم ضمقف اًمؽعبي ٓ شمصح 

ــر :وافتتدفٔؾ ♦ ـــ قمؿ ـَ َأْن ُيَهتتذَّ ِ  َشتتْبِع َمتت ^هَنَتتك َرُشتتقُل اهللِ » : طمــديٌ اسم ِ   :َقاضِ

 َّ ِٜ اْفت َِ َّ وَ  ,ْزَب َّ وَ  ,ْجَزَرةِ اْفت ةِ اْفت َزَ ِٜ افىَِّريِؼ  ,َْ مِ اْفتَح وَ  ,َوَؿِٚرَظ ـِ اإِلبِؾِ  ,اَّ ٚضِ ًَ ِٜ  ,َوَم َب ًْ َُ    .(3)شَوَؾْقَق اْف

ھ ے ے ۓ ۓ ) :وىمــد ىمــول شمعــومم وٕكــف إذا صــغم ذم ضمقومفــو ل يســتؼبؾفو يمؾفــو

                                 
 اًمصالة شمصح ومال اعمؼؼمة ؾمطح: ذًمؽ مـ ويستثـك شمصح، إؾمطح هذه ذم اًمصالة أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 . اًمؼبقر وقمبودة اًمشـرك إمم ذريعي ٕكف: ومقف

، شمقؿقي اسمـ اعمجد: واظمتوره إًمقفو، اًمصالة شمصح ومال اعمؼؼمة إٓ، إؿمـقوء هذه إمم شمصح اًمصالة أن: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .واًمعثقؿلم، مػؾح واسمـ، ىمدامي واسمـ

 ذم قمدي واسمـ(، 71 /1« )اًمضعػوء» ذم واًمعؼقكم(، 716« )موضمف اسمـ»و، ووعػف( 316« )اًمؽممذي» أظمرضمف (3)

 .مؽموك ضمبػمة سمـ زيد إؾمـوده وذم( 151 /1« )اًمؽومؾ»



  

 
 كتةةةةةةةةةةةةةةةةةاب الصةةةةةةةةةةةةةةةةةال 

 
230 

   .(1) (﮲﮳

ٕن  :صـغم اًمـػـؾ ومقفـو ومقصـح اًمػـرض ^سمـلن يمقكـف  :ومقؼـول وٓ يؼوس اًمػرض قمغم اًمـػؾ،

اًمـقاومؾ خيػػ ومقفو ذم اؾمتؼبول اًمؼبؾي، سمدًمقؾ صـحي اًمـػـؾ قمـغم اًمراطمؾـي ذم اًمسـػر، وموًمـوومؾـي مبـوهـو 

   .(2)قمغم اعمسوحمي واًمتخػقػ

ُٜ بٚش َبِٚل صِٚخٍص مْٓٚ) :ؿقفف  (.وَتِهحي افْٚؾِ

  .شمصح : احِلجرصالة اًمـػؾ ذم ضمقف اًمؽعبي أو ذم :افًٚصترة

   .(3)طمقٌ صغم ذم ضمقف اًمؽعبي قموم اًمػتح ،^ومعؾ اًمـبل  :وافدفٔؾ

 ًمقؽـقن مسـتؼبالً  :-وهـق اًمشــلء اًمؼـو ؿ اعمتصـؾ هبـو-مـفو  وً ًمؽـ يشؽمط أن يستؼبؾ ؿموظمص

 .ًمشـلء مـ اًمؽعبي

وصـغم إمم  ،وًمـقس ًمـف قمتبـي ،واًمبـوب مػتـقح ،ًمـق يمـون اسكسـون داظمـؾ اًمؽعبـي :وظذ هتذا •

 .مـفو وً ٕكف ل يستؼبؾ ؿمـقت : شمصحومال ،ضمفتف

                                 
 (.111: )اًمبؼرة (1)

 (.193صـ) شمقؿقي ٓسمـ «اًمعؿدة ؿمـرح»: اكظر (1)

 .قمؿر سمـ اهلل قمبد طمديٌ مـ( 1319« )مسؾؿ»(، 591« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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 :ؿٚل ادٗفػ

ِٜ  :ومْٓٚ] تِٚجزٍ  ,اش َبُٚل افَبِ ًَ
رٍ  ,ؾال َتِهتحي بدوِٕتف إٓ فِ ٍَ ٍٛ شتٚنٍر   َشت تٍؾ راـت ٍِّ َزُمتف  ,وُمَ َْ ِْ وَي

َزُمتف آؾ  تُٚح وافرـتقُد وافستجقُد إفٔٓتٚ ,ومتٚشٍ  ,اؾ  ُٚح افهالةِ إفٔٓتٚ ِْ ـْ َؿتُرَب متـ  ,وَي وَؾتْرُض َمت

ِْْٔٓٚا ُٜ َظ  إصٚب
ِٜ بِ َِ َٓ ِٓٚ ,ف َد ِج ًُ ٌٜ بَٔتغٍ  ,وَمـ َب ت ََ ه ثِ ًٜ  ,ؾْ٘ن َأْخَزَ َّٔ َٛ إشتالم تَؾ هبتٚ ,أو َوَجتَد َُمٚريت ِّ  ,َظ

 ِٛ ْىت َُ ِر بٚف ٍَ تِر وَمَْتِٚزِْلا ,وافنتّسِ  ,وُيْسَ َدلي ظِٔٓٚ   افست َّ تٚ    ,وافَ ٍَ تَد جُم ٓتداِن ؾْٚخَ ِِ َٓ وإن اْجَ 

 ٍٜ ُّ وَيْ َبُع  ,مهٚ أَخرَ مل َيْ َبْع أحُد  ,ِجٓ ََٓا ظَْدهاْفت ُد َأْوَث ِِّ ك توَمـ َصتذَّ بٌتِر اج ٓتٚدٍ وٓ تَِٔتٍد َؿَوت ,ََ

ُده ِِّ ََ ِٜ فُتؾِّ صتالةٍ  ,إن َوَجَد َمـ ُي بِت َِ ِٜ اف َٖدِفَّ ُد افًِٚرُف ب ِٓ  َ ِوت ,وُيَهتعِّ بٚفثتٚن ,وََيْ َْ ل متٚ َصتذَّ توٓ َي

لِ   .[بَٕٚوَّ

ِٜ  اش َبُٚل  :ومْٓٚ) :ؿقفف  (.افَبِ

   :اؾمتؼبول اًمؼبؾي :افنترط افسٚدس مـ صتروط صحٜ افهالة

   .ٕن اًمـوس يستؼبؾقهنو سمقضمقهفؿ وُيؼبؾقن قمؾقفو :اًمؽعبي، ؾمّؿقً ىمبؾي :وادراد بٚفَبِٜ

   :بدٓفٜ افُ ٚب وافسْٜ واإلمجٚد ,واش َبٚل افَبِٜ صترط مـ صتروط صحٜ افهالة ♦

 .(1)(ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ) :ومؼقًمف شمعومم :أمٚ افُ ٚب .1

َْٖشتبِِغ افُقُضتقءَ » :وً مرومققم ومحديٌ أيب هريرة  :وأمٚ افسْٜ .1 اَلةِ َؾ َٝ إَِػ افهَّ ّْ ُثتؿَّ  ,إَِذا ُؿ

 ْ زِّ َُ َٜ َؾ َِ ْب
َِ بِِؾ اف َْ    .(2)شاْشَ 

 ،ومؼد أ ع اعمسؾؿقن قمغم وضمقب اؾمتؼبول اعمصكم اًمؼبؾـي، طمؽـوه همـػم واطمـدٍ  :وأمٚ اإلمجٚد .3

 .(4)واسمـ طمزم ،(3)ؼماسمـ قمبد اًم :مـفؿ

                                 
 (.119: )اًمبؼرة (1)

 (.397« )مسؾؿ»(، 6151« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.17/51« )اًمتؿفقد»: اكظر (3)

 (.1/157« )اعمحغم»: اكظر (1)
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 :واحلُّٜ مـ اش َبٚل افَبِٜ   افهالة

وهـق  ،سمـلمر اهلل ؿٍ أكف يمام أن اسكسون يتجف سمؼؾبف إمم اهلل ذم اًمسامء، ومنكف يتجف سمبدكـف إمم معظ ـ (1

  .ومقؽقن ادمف إمم اهلل سمؼؾبف وسمدكف ،سمقً اهلل

 وً وؾمــبب ،ع إمــي اسؾمــالمقيٓضمــتام اً مظفــر ،ًمؼبؾــي واطمــدة أن ذم اؾمــتؼبول اعمســؾؿلم  قعــوً  (1

 .ٓتودهؿ وا تالومفؿ

ِٚجزٍ ) :ؿقفف ًَ
 (.ؾال َتِهحي بدوِٕف إٓ فِ

ومـنن صـالشمف ٓ  ،اًمؼبؾـي، ومؾـق صـغم سمـدون اؾمـتؼبول ًمؾؼبؾـي إصؾ أن اسكسون يصكم مسـتؼبالً 

   .وإذا ُّتؾػ اًمشـرط ُّتؾػ اعمشـروط ،ٕهنو ؿمـرط :شمصح

 :فام اؾمتؼبول اًمؼبؾيإٓ أكف يستثـك مـ ذًمؽ طموًمتون يسؼط ومق

   .قمـ اؾمتؼبوألو قمـد اًمعجز .1

   .ذم اًمسػرواعمور اعمتـػؾ اًمرايمى  .1

 :ومـفو ،وموًمعوضمز قمـ اؾمتؼبول اًمؼبؾي يسؼط قمـف، واًمعجز ًمف صقرٌ  :أمٚ افًجز

   .وًمقس قمـده أطمد ًمققضمفف إمم اًمؼبؾي ،إكسون مريض ٓ يستطقع احلريمي -1

 .إكسون مرسمقط إمم همػم ضمفي اًمؼبؾي -1

 .ومقصكم إمم ضمفتف ،ذم طمول ؿمدة احلرب واعمعريمي -3

ومؾقصؾ وهـق  ،وخيوف إن وىمػ ًمقصكم أن يدريمف ،أو ؾمبع وكحقه ،مـ قمدو وً إذا يمون هورسم -1

   .ؾمو ر قمغم ادموهف

ــز ــد اًمعج ــام ُوضم ــتؼبول، ويمؾ ــقب آؾم ــو وضم ــؼط معف ــز يس ــي ًمؾعج ــذه أمثؾ ــؾ ه ــؼط  ،ومؽ ؾم

   .(1)(ہ ہ ہ ھ) :ًمميي :آؾمتؼبول

                                 
 (.16: )اًمتغوسمـ (1)
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 (.ٓ واضمى مع اًمعجز) :وافَٚظدة 

أكـف طمـلم ىمـرب مــف ظمشــل أن  ،خلوًمـد األـذزم ذم ظمؼم ىمتـؾ قمبـد اهلل سمــ أكـقس  وىمد ورد

   .(1)^إيامًء، ول يـؽر قمؾقف  ئومصغم قمغم راطمؾتف يقم ،يػقشمف ًمق صغم كوزًٓ 

رٍ ) :ؿقفف ٍَ ٍٛ شٚنٍر   َش ٍؾ راـ ٍِّ  (.وُمَ َْ

قمغم اًمراطمؾـي، ويؽـقن ذًمـؽ  وً ذي يصكم رايمباعمتـػؾ اًم :ممـ يسؼط قمـف وضمقب اؾمتؼبول اًمؼبؾي

 :هبذه افَٔقد افثالثٜ، ومفذا يسؼط قمـف اؾمتؼبول اًمؼبؾي، ٓ كوزًٓ  اً ذم اًمسػر ؾمو ر

 .ؾمو رًا ٓ كوزًٓ  -3. ذم ؾمػر -1. ذم كوومؾي -1 

   .ومام دام يستطقع اؾمتؼبول اًمؼبؾي ومال شمصح اًمصالة سمدوكف، ويمذا اعمؼقؿ أمو اعمػؽمض 

تَٚن َرُشتقُل » :ىمـول اسمـ قمؿـر  طمديٌ :وافدفٔؾ ♦  ؿَِبتَؾ َأيِّ  ^ اهللِـَ
ِٜ ت َِ اِح ُيَستبُِّح َظتَذ افرَّ

فَ  ٚ ,َوْجٍف َتَقجَّ َٓ ْٔ َِ ٚ  ,َوُيقتُِر َظ َٓ ْٔ َِ َٓ ُيَهعِّ َظ ُف  َّٕ َّ َؽْرَ َأ َٜ اْفت ُ قَب  .(2)شُْ

َزُمف اؾ  ُٚح افهالةِ إفٔٓٚ) :ؿقفف ِْ    (.وَي

يتعــلم قمؾقــف  -ًمــف اًمصــالة مـــ همــػم اؾمــتؼبوٍل ًمؾؼبؾــي اًمــذي دمــقز-أن اعمتـػــؾ ذم اًمســػر  :أي

إن ىمدر قمغم ذًمـؽ، ومـنذا أراد أن يؽـؼم ومنكـف  ،وشمؽبػمة اسطمرام ،آؾمتؼبول ًمؾؼبؾي قمـد اومتتوح اًمصالة

 .يستؼبؾ اًمؼبؾي، صمؿ ًمف أن يـحرف قمـفو إمم ضمفتف أصمـوء اًمصالة

دَ ـَ  ^ اهللَِأنَّ َرُشقَل » :طمديٌ أكس سْمـ َموًمِؽ ٍ  :وافدفٔؾ ♦ ََٖراَد َأْن َيَ َىتقَّ  ,َٚن إَِذا َشَٚؾَر َؾت

 َٜ َِ ْب َِ َبَؾ بََِْٚؿ ِِف اْف َْ َ  ,اْشَ  زَّ َُ ُٚبفُ  ,َؾ ـَ ُف ِر َٓ ُٞ َوجَّ ْٔ  .(3)شُثؿَّ َصذَّ َح

 .(4)ومال يؾزمف ،أمو إذا ل يؿؽـف آومتتوح إمم اًمؼبؾي

                                 
 (1119) داود أسمق أظمرضمف (1)

 (.799« )مسؾؿ»(، 1998« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 «اعمـػم اًمبدر» اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 1/5) واًمبقفؼل(، 1115« )داود أسمق»و(، 19/377« )أمحد» أظمرضمف (3)

(3/137.) 

 اسمـ: واظمتورهو مستحى، هق وإكام، سمقاضمى ًمقس اسطمرام شمؽبػمة قمـد آؾمتؼبول هذا أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)
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   (.ومٚشٍ ) :ؿقفف

 .ؼبؾي ذم اًمسػرًمغػم اًم أداء صالة اًمـوومؾي وً أن اعموؿمـل ًمف أيض :أي

 ،ًمـتال يـؼطـع قمــ اًمؼوومؾـي ذم اًمسـػر :ن اًمصالة أسمقحً ًمؾرايمىومن :إحلوىمًو ًمف سموًمرايمى :وافًِٜ

 .وهذه اًمعؾي مقضمقدة ذم اعموؿمـل يمذًمؽ

َزُمف آؾ  ُٚح ) :ؿقفف ِْ  (.وافسجقُد إفٔٓٚ ,وافرـقدُ  ,وَي

ؽبـػمة اسطمـرام إمم اًمؼبؾـي، ًمزمف اومتتوح اًمصالة ذم شم ،إذا صغم اعموؿمـل اًمـػؾ همػم مستؼبٍؾ ًمؾؼبؾي

 .ويمذا يؾزمف أن يريمع ويسجد قمغم اًمؼبؾي قمغم إرض

 .(1)أن ذًمؽ متقسـر قمؾقف سمخالف اًمرايمى :وافًِٜ

ِْْٔٓٚ) :ؿقفف ُٜ َظ  إصٚب
ِٜ بِ َِ ـْ َؿُرَب مـ اف َٓ ِٓٚ ,وَؾْرُض َم َد ِج ًُ  (.وَمـ َب

 :ومؼرر سملن اعمصكم ًمف طموًمتون ،أؿمور إمم اًمقاضمى ذم اؾمتؼبول اًمؼبؾي

 .ومػروف إصوسمي قملم اًمؽعبي :مـ اًمؼبؾي وً أن يؽقن ىمريب .أ

 .وً واًمتقضمف إًمقفو فمـ ،، ومؾؿ جيز اًمعدول قمـفووً أكف ىمودر قمغم اًمتقضمف إمم قملم اًمؽعبي ىمطع :وافًِٜ

   .يراهو سمعقـف :أي ،هق اًمذي يؿؽـف أن يعويـ اًمؽعبي :وضٚبط افَريٛ

 :ومـال شمصـح صــالشمؽ ،أو ؿمـامًٓ  وً ــومؾـق صـؾقً ذم اعمسـجد احلـرام واكحرومـً قمـــ اًمؼبؾـي يؿق

 ،ومـال شمصـح صـالشمف -وهـق ىمـودر-ٕكف ٓ سمد مـ إصوسمي قمـلم اًمؼبؾـي، ومؿــ ل يصـى قمقـفـو  :وذفؽ

قمــلم  إممٕن اًمــبالط واًمػــرش ذم احلــرم مقضمــف  :اؾمــتؼبول قمــلم اًمؼبؾــي يتقنــ -احلؿــدهلل و-وأن 

   .اًمؼبؾي

ومنكـف يلظمـذ طمؽـؿ  ،أو ًمبعـده ،ًمقضمـقد طمو ـؾ :ًمؽـ ًمق شمعذر قمـغم اًمؼريـى إصـوسمي قمـلم اًمؼبؾـي

                                
 

 .تداءآسم قمـد يستؼبؾفو أن إومضؾ أن قمغم، واًمعثقؿلم، واًمسعدي، إسمراهقؿ سمـ وحمؿد، اًمؼقؿ

 مدشمف ٕن: اًمؼبؾي إمم يػتتح ومنكف ًمالومتتوح سموًمـسبي أمو اًمؼبؾي، اؾمتؼبول قمدم ذم يموًمرايمى اعموؿمـل أن: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .واًمعثقؿلم، شمقؿقي اسمـ واظمتقور أمدي، ىمقل وهق يضـره، وٓ يؼطعف وٓ وضمقزة
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   .(1) اًمبعقد سموؾمتؼبول ضمفتفو

وٓ يؾزم سمنصـوسمي قمـلم  ،وموًمقاضمى قمؾقف أن يصـقى ضمفي اًمؼبؾي :قمـ اًمبقً اً أن يؽقن سمعقد .ب

 اًمؼبؾي

 :ودفِٔف ♦

 .(2)(ھ ے ے ۓ ۓ ﮲) :ىمقًمف شمعومم -1

َّ َمٚ َبْغَ » :وً مرومققم وطمديٌ أيب هريرة  -1 ِرِب ؿِ اْفت ٌْ ِق َوادَ ٌٜ ْؼِ َِ  .(3)«ْب

ومــ يمـون قمـغم ضمفــتفؿ، أمـو همـػمهؿ ومقختؾـػ سمـوظمتالف ضمفـي اًمؽعبــي  ،وهـذا ٕهـؾ اعمديــي

   .سموًمـسبي ألؿ

ٕكـف متجـف إمم ضمفـي  :ومنكـف ٓ يضــر ،قمـ اًمؼبؾـي اً يسـػم وً مـحروم وً ومؾق رأيـو ؿمخص :هذا وظذ •

مسـتحقؾ مـع اًمبعـد قمــ  سمـؾ ،ٕن اًمتقضمـف إمم قمـلم اًمؼبؾـي متعســر :اًمؼبؾي، مو ل يـحرف إمم اًمزاويي

وٕكف مع اًمبعـد  :-لٕكف ٓ يؼر قمغم ظمط :إذ أكف أصوب قملم اًمؼبؾي :^إٓ ذم مسجد اًمـبل - اًمؽعبي

 وً ويعتـؼمون  قعـ ،ةشمؽقن اجلفي يمؾفو ىمبؾي، وأكً شمرى اًمبؾد اًمقاطمد مسوضمده يمؾفـو إمم ضمفـي واطمـد

 .متجفلم إمم اًمؼبؾي

ٌٜ بَٔغٍ ) :ؿقفف ََ ه ثِ  (.ؾْ٘ن َأْخَزَ

   :رع اعممًمػ أن ذم سمقون ـمرق معرومي اًمؼبؾيؿمـ

ـّ -ومنذا أظمؼمك صمؼـي ويمـون إظمبـوره سمقؼـلم  :ظمؼم صمؼي متقؼـ :ٕولا أن ضمفـي اًمؼبؾـي مــ  -ٓ سمظـ

 .ومقجى أن شمؼبؾ ىمقًمف ،هـو

                                 
 (.331 /3) «اسكصوف»: اكظر (1)

 (.159: )اًمبؼرة (1)

 ذم اًمـقوي وصححف(، 1/111« )إوؾمط» ذم واًمطؼماين(، 1911« )موضمف اسمـ»و(، 311« )مذياًمؽم» أظمرضمف (3)

 (.1/333« )إطمؽوم ظمالصي»
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يموحلـويمؿ إذا  ،ومؾزم ىمبقًمف، ول جيز اًمعدول قمــف إمم آضمتفـود معـف ،أن اخلؼم يموًمـص :وافًِٜ ♦

 .(1)وضمد اًمـص

، وٓ ومـرق ذم قمـوىمالً  ،وً ـ ٓزم اًمعداًمـي أن يؽـقن سموًمغـوِمـ ،هق مـ  ع اًمعداًمي واخلؼمة :وافثَٜ

ٕن اهلل أمركـو أن كتبـلم  :ومال جيـى أن شملظمـذ سمؼقًمـف ،هذا سملم اًمذيمر وإكثك، ومنن يمون اعمخؼم همػم صمؼي

 .قمـد ظمؼم اًمػوؾمؼ

ًٜ ) :ؿقفف َّٔ َٛ إشالم َؾ هبٚ ,أو َوَجَد َُمٚري ِّ  (.َظ

، ومـنذا اً مؼـوم اسمـوم مــ اعمسـجد يؽـقن سمـورز :ى اسؾمالمقي، واعمـراد سمـوعمحراباعمحوري :افثٚن

 .ومنكف يستدل هبو قمغم اًمؼبؾي ،وضمدت حموريى إؾمالمقي

 .أن أهؾ اخلؼمة واعمعرومي سمـقهو قمغم اًمصحي، ومجرى ذًمؽ  رى اخلؼم قمـ يؼلم :وافًِٜ ♦

 .ٓؾمتدٓل هبوومال جيقز ا ،ًمقخرج حموريى اًمؽػور :وىمّقد اعمحوريى سموسؾمالمقي

ِٛ ) :ؿقفف ْى َُ ِر بٚف ٍَ  (.وُيْسَ َدلي ظِٔٓٚ   افس

ًُ قمالموت اًمؼبؾي ،وهق كجؿ ؿمامزم ظمػل :طىاًمؼُ  :افثٚفثٜ ٕكـف  :وطمقًمف كجقم دا رة، وهق أصمب

، ومـنذا ىمـقي وً إذا ل يؽــ اًمؼؿـر ـموًمعـ ،ٓ يتغػم قمـ مؽوكف، ًمؽـف ظمػل سمحقٌ ٓ يراه إٓ طموّد اًمبصــر

   .ومـفو اجلدي واًمػرىمدان ذم ـمرومقف ،ؽـف يستدل قمؾقف سمام طمقًمفكقر اًمؼؿر ظمػل، وًم

ِر وَمَِْٚزِْلا) :ؿقفف َّ  (.وافنِّس وافَ

  .اًمشؿس، واًمؼؿر :افرابًٜ واخلٚمسٜ مـ افًالمٚت

 .يؿؽـ قمـ ـمريؼفو معرومي ضمفي اًمؼبؾي ،قمالموت أومؼقي وً وهذه أيض

 ِٜ؟وـٔػ يس دل بٚفنّس وافَّر ظذ افَب 

 وطمقـفـو إذا يمــً  ،س واًمؼؿر خيرضمون مــ اعمشــرق ويغرسمـون مــ اعمغـربمعؾقم أن اًمشؿ

                                 
، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره اًمقىمً، وـقؼ مع ؾمـقام ٓ، سموضمتفود أم سمقؼلم أظمؼمك ؾمقاء، شمؼؾقده جيقز: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .واًمعثقؿلم
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وهؽـذا، وهـذا حيتـوج  وموًمؼبؾـي ؿمـامًٓ  وً ، وإذا يمــً قمــ اًمؼبؾـي ضمـقسمـوً وموًمؼبؾـي ؿمــرىم وً قمـ اًمؼبؾي همرسم

 .ًمشخص قمورف سموٓدموهوت

وهـل صمـامن وقمشــرون  ،ومـوعمراد هبـو اًمـجـقم اًمشـتقيي واًمصــقػقي :وأمو مـوزل اًمشؿس واًمؼؿر

   .(1)ويعرومفو أصحوب اخلؼمة ،زًمي يـزألو اًمؼؿر واًمشؿسمـ

ٍٜ ) :ؿقفف ٚ   ِجٓ ٍَ َد جُم ٓداِن ؾْٚخَ ِِ َٓ  (.مل َيْ َبْع أحُدمهٚ أَخرَ  ,وإن اْجَ 

   .سمبعض أطمؽوم اًمشـرع هق اًمعول سملدًمي اًمؼبؾي، وإن يمون ضموهالً  :ادج ٓد   بٚب افَبِٜ

 :ؾِٓٚ حٚف ٚن ،ومنذا وضمد  تفدان واظمتؾػو ذم تديد اًمؼبؾي

اًمؼبؾـي ؿمــرق،  :اًمؼبؾي ضمــقب، ويؼـقل أظمـر :يؼقل أطمدمهو يملن :فيذم اجلأن خيتؾػو  :إوػ

ٕن يمـؾ واطمـد يعتؼـد ظمطـل  :ٓ يتبع أطمدمهو أظمر، سمؾ يصـكم يمـؾ مــفام سموضمتفـوده :ومقؼقل اعممًمػ

 .أظمر

ـّ أن أظمـر مصــقى ،ذم اضمتفوده إن شمردد أطمدٌ  ..ًمؽـ وهـذا إذا  ،اضمتفـوده ومؾـف اشمبوقمـف ذم ،وفم

 .أو أرادا أن يصؾقو  وقمي ،يمون يمؾ مـفام ؾمـقصكم وطمده

ٕن اًمقاضمـى اؾمـتؼبول  :ومقتبع أطمـدمهو أظمـر :أن يتػؼو ذم اجلفي وخيتؾػو ذم آكحراف :افثٕٜٚٔ

 .وىمد اشمػؼو ومقفو ،ضمفي اًمؼبؾي

ومؾــف أن  ،وأظمــر إمم اًمشـــرق ،ويؿقــؾ أطمــدمهو إمم اًمغــرب ،يتجفــون إمم ضمفــي واطمــدة :مثٚفتتف

  .ٕن آكحراف ذم اجلفي ٓ خُيِؾخ سموًمصالة :يتبعف

ُّ وَيْ َبُع ) :ؿقفف ََٓا ظَْدهاْفت ُد َأْوَث ِِّ ََ.) 

  .هق اًمذي ٓ قمؾؿ قمـده سملدًمي اًمؼبؾي :ادَِد

ومنكـف خيـػم ذم اشمبـوع أهيـام  ،ٕكف أىمرب ًمؾصقاب، ومنن شمسوويو قمــده :ومعؾقف أن يتبع أوصمؼفام قمـده

 .أو ذم ضمفي واطمدة ،تالف اعمجتفديـ ذم ضمفتلمؾمقاء يمون اظم ،ؿموء

ُده) :ؿقفف ِِّ ََ َٙ إن َوَجَد َمـ ُي    (.وَمـ َصذَّ بٌِر اج ٓٚدٍ وٓ تٍَِٔد َؿ

                                 
 (.191 /1) «لاعمغـ»: اكظر، ىمدامي اسمـ قمـفو شمؽؾؿ (1)
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ومنكـف  -وهق جيـد مــ يؼؾـده- ، وٓ شمؼؾقد ٕطمدٍ -وهق مـ أهؾف-إذا صغم اسكسون سمال اضمتفود 

 .أو ل يتبلم ًمف ؿمـلء ،لأو أكف أظمط ،، ؾمقاٌء شمبلم ًمف أكف أصوبوً يؼضـل صالشمف مطؾؼ

 .(1)أو اًمتؼؾقد ،أكف ل يؼؿ سموًمقاضمى اًمذي هق آضمتفود :وافًِٜ ♦

 ول يسـلل ،وٓ يعـرف اًمؼبؾـي ،، صمـؿ أراد اًمصـالة ذم مـزًمـفوً طمّؾ رضمـٌؾ قمـغم آظمـر وــقػ :مثٚفف

 .ومال شمصح ،ومصغم إًمقفو ،وإكام يتقىمع أن اًمؼبؾي هؽذا ،صوطمى اًمبقً

ٕكف أدى مو جيـى قمؾقـف، واشمؼـك  :(2)ل شمؾزمف اسقمودة سموس وع ،ظمطلومنن اضمتفد صمؿ شمبلم ًمف أكف أ

 .اهلل مو اؾمتطوع

 ٜؾِف حٚف ٚنأن مـ صغم ًمغػم اًمؼبؾي،  :واخلالص: 

 .ومال يعقد، وًمق أظمطل : تفد أو مؼؾد -أ

 .يعقد، وًمق أصوب :همػم  تفد -ب

ِٜ فُؾِّ صالةٍ ) :ؿقفف بِ َِ ِٜ اف َٖدِفَّ ُد افًِٚرُف ب ِٓ  َ  (.وََيْ

ٓطمــتامل اخلطــل ذم  :اًمعــورف سملدًمــي اًمؼبؾــي يؾزمــف آضمتفــود عمعرومــي ضمفــي اًمؼبؾــي ًمؽــؾ صــالة

 .ومرسمام شمبلم ًمف رأي آظمر ،آضمتفود إول ويعقد

لِ  ,وُيَهعِّ بٚفثٚن) :ؿقفف َِِْض مٚ َصذَّ بَٕٚوَّ  (.وٓ َي

، وأكـف صـغم وً تـومتبلم ًمـف أن اضمتفـوده إول يمـون ظموـم ،إذا أقمود اعمجتفد اضمتفوده ًمصالة أظمرى

   .اًمصالة إومم ًمغػم اًمؼبؾي قمغم طمسى اضمتفوده إظمػم، ومنكف ٓ يعقد مو صغم سموٓضمتفود إول

أن آضمتفود ٓ يـؼض سموٓضمتفود، ورسمام أكف اضمتفد مرة أظمرى ومتبلم ًمـف أن اضمتفـوده  :وافًِٜ ♦

  . يؽؾػف اهلل أيمثر مـ ذًمؽومال ،، ومام دام أكف صغم يمام أمر، واشمؼك اهلل مو اؾمتطوعوً اًمثوين يمون ظموـمت

 .ٕكف شمرضمح ذم فمـف، واًمعؿؾ سموًمراضمح متعلم :ويعؿؾ سموٓضمتفود اًمثوين

                                 
: واظمتوره وملصوب، فمـف سمغوًمى قمؿؾ ٕكف: يعقد وٓ أضمزأشمف اًمؼبؾي أصوب إذا أكف: اعمذهى ذم اًمثوين اًمقضمف (1)

 .اًمعثقؿلم

 (.18 /1) «اسومصوح»: اكظر (1)
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 : ؿٚل ادٗفػ

ُٜ  :ومْٓٚ] َّٔ ٍٜ  ,افِّْ ََّْٔ ًَ  ُم
ُٛ أن َيِْْقَي َظْغَ صالةٍ َِٔج تْرضِ  ,ؾ ٍَ ُط   اف  ,وافَوتٚءِ  ,وإداءِ  ,وٓ ُينتَسَ

ؾِ  ٍْ َـّ  ,واإلظٚدةِ  ,وافْ ُٓ  َُّٔ
ِٜ ويَ  ,ِٕ ِٝ  ,ْْتِقي متع اف حريّت ـٍ َيستٍر   افَقؿت ٓٚ ظِٔٓتٚ بتَزَم ُّ ؾت٘ن  ,وفتف َتَتدي

ًَٓٚ   أثِْٚء افهالةِ  ْٝ  ,َؿَى ت َِ َد َبَى ٓٚ ,أو َتَردَّ ٍَ َٕ ْٖ تالً  ,وإذا َصتؽَّ ؾٔٓتٚ اْشتَ  ٍْ َٕ تِرٌد َؾْرَضتف  ٍَ َٛ ُمْْ ت َِ    وإن َؿ

ُّ وؿ ِف  ٍٜ متـ َؾتْرٍض إ ,جٚزَ  , َِّسعِ اْفت َّٔ
ِ َؾ بْ ََ  َ ْٕ ِٜ وآنت امِ  ,ػ َؾتْرٍض َبَىتاَل وإن ا ُٜ اإلمٚمت َّٔت

ِٕ ُٛ وإن  ,وََيِت

ِرُد آن امَ  ٍَ َقى ادْ ُٜ إمٚم ِف َؾْرض ,مل َتِهحَّ  ,َٕ َّٔ
ِ ْ َتؿأ بتال ُظتْذر ,ًٚ ـَ ْٗ َرَد ُمت ٍَ ْٕ ْٝ  ,وإن ا ت َِ وَتْبُىتُؾ صتالُة  ,َبَى

ُٛ  وإن َأْحَرَم إمُٚم احللِّ  ,مٖمقٍم بُبىالِن صالةِ إمِٚمف بال اش خالٍف  بّتـ َأْحتَرَم هبتؿ ٕٚنُِبتف وظتَٚد افْٚنت

 ّ ََت ْٗ  .[َصحَّ  ,ًٚ ُم

ُٜ  :ومْٓٚ) :ؿقفف َّٔ    (.افِّْ

 .اًمـقي :افنترط إخر

 :بدٓفٜ افسْٜ واإلمجٚد ,وافْٜٔ مـ صتروط صحٜ افهالة ♦

   .(1)شإٕا اإلظال بٚفْٔٚت» :ومحديٌ :أمٚ افسْٜ .1

   .ٓ شمصح إٓ سموًمـقيأن اًمصالة  ومؼد أ ع اًمعؾامء :وأمٚ اإلمجٚد .1

   .اًمؼصد :وافْٜٔ فٌٜ

 .إمم اهلل شمعومم وً شمؼرسم :قمزم اًمؼؾى قمغم ومعؾ اًمعبودة :ًٚ واصىالح

 :واًمـقي ىمسامن

   .سملن يـقي أن هذه اًمصالة ًمقضمف اهلل، وهذه ٓ يتؽؾؿ قمـفو هـو :ٕٜٔ ادًّقل فف

 :دتٚنوْلٚ ؾٚنوهل اعمرادة هـو،  ،وهل اًمتل يتؽؾؿ قمـفو اًمػؼفوء :ؤٕٜ افًّؾ

أو كـقى همـػم  ،ومبوًمـقي شمتؿقـز طمريمتـف اعمجـردة إذا كقاهـو صـالة :متققز اًمعبودات قمـ اًمعودات .1

 .ذًمؽ

                                 
 (.1997« )مسؾؿ»و(، 1« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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 ،تؿقـز اًمـػـؾ مــ اًمػـرض، وومـرض يمـذا مــ ومـرض يمـذايومبوًمـقـي  :متققز سمعضفو مـ سمعض .1

   .وهؽذا

اجلـوهر سموًمـقـي  :اًمـقي حمؾفو اًمؼؾى ومال جيفر هبو، وإكام يعؼدهو سمؼؾبف، ىمـول اسمــ شمقؿقـي :ـٍٜٔٔ افْٜٔ

 .هـ.ا .(1)خموًمػ ًمؾشـريعي ،مبتدع

ٍٜ ) :ؿقفف ََّْٔ ًَ  ُم
ُٛ أن َيِْْقَي َظْغَ صالةٍ َِٔج  (.ؾ

ومالسمـد أن  إذا أردت أن شمصكم ومالسمد أن شمـقي قملم اًمصـالة، ومـنذا أردت أن شمصـكم اًمظفـر مـثالً 

   .(2)ؾمـي اًمػجر شمـقي أهنو اًمظفر، ويمذا ذم اًمـقاومؾ شمـقي أن هذه مثالً 

ومنن اسكسون طمقـام خيرج مـ سمقتـف إمم اعمسـجد ومنكـف ىمـد  :قمـوء وٓ تتوج إمم ،أمرهو ؾمفؾ واًمـقي

سمـال  ًمق يمؾػـو اهلل قمؿالً » :اًمصالة، ويمؾ قمؿؾ يعؿؾف اسكسون ومنكف سمـقي، طمتك ىمول سمعض اًمسؾػ ىكق

   .«ًمؽون مـ شمؽؾقػ مو ٓ يطوق ،كقي

ْرضِ ) :ؿقفف ٍَ ُط   اف ؾِ  ,وافَوٚءِ  ,وإداءِ  ,وٓ ُينَسَ ٍْ َـّ  ,واإلظٚدةِ  ,وافْ ُٓ  َُّٔ
ِٕ.) 

  .ومعؾ اًمعبودة ذم وىمتفو أول مرة :إداء

   .ومعؾ اًمعبودة ظمورج وىمتفو :وافَوٚء

   .ومعؾ اًمعبودة ذم وىمتفو مرة أظمرى :واإلظٚدة

ومـال ُيشـؽمط أن يــقي أن هـذه اًمصـالة ومـرٌض،  ،أكـف إذا أراد اعمصـكم أن يصـكم :ومؼرر اعمصـػ

 .(3)يمام شمؼدم ،ىمً يموًمظفر مثالً وإكام يؽػل أن حيدد اًمق

 ؟أم إقمودة ،أم أداء ،هؾ هل ىمضوء ،ٓ يشؽمط أن يـقي وً وأيض

  .ٓ يشؽمط أن شمـقي أكف كػؾ مطؾؼ ،ويمذًمؽ اًمـػؾ اعمطؾؼ

                                 
  (.118 /11) «اًمػتووى»: اكظر (1)

 اًمصالة، يعلم اًمذي هق واًمقىمً اًمصالة، شمـقي أن يؽػل وإكام، اًمتعقلم يشؽمط ٓ فأك: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .اًمعثقؿلم: واظمتوره وهؽذا، اًمعشوء أو اًمعصـر إمم اًمـقي شمـصـرف ٓ ومنهنو اًمصالة اًمظفر وىمً ذم كقيً إذا وملكً

 (.1/511) «اعمغـل»: اكظر، اعمسلًمي هذه ذم ىمدامي اسمـ ظموًمػ وىمد (3)
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وٓ يشـؽمط أن  ،ومقؽػل أن يعلم اًمـػؾ، ومقـقي أكف ؾمـقصكم اًمقشمر ،أمو اًمـػؾ اعمعلم يموًمقشمر مثالً 

 .يـقي أكف كػؾ

ِٜ  وَيِْْقي) :ؿقفف ِٝ  ,مع اف حريّ ـٍ َيسٍر   افَقؿ ٓٚ ظِٔٓٚ بَزَم ُّ  .(وفف َتَدي

شمؽقن مؼوركي ًمتؽبـػمة اسطمـرام، وجيـقز شمؼـديؿفو قمؾقفـو سمـزمـ يســػم، وقمـغم هـذا  :وؿٝ افْٜٔ

   :اًمـقي ألو وىمتون :كؼقل

سمــلن يـــقي مــع شمؽبــػمة اسطمــرام، ومــنذا أراد اًمتؽبــػم كــقى اًمصــالة  :وىمــً اؾمــتحبوب :إول

 .اًمػريضي

 .ومؽذا اًمصالة ،أهنو أول اًمصالة، وحمؾ اًمـقي مـ يمؾ قمبودة أوألو :وافًِٜ ♦

، ويؽــقن ذًمــؽ ذم وً سمــلن يـــقي ىمبــؾ شمؽبــػمة اسطمــرام سمــزمـ يســـػٍم قمرومــ :وىمــً ضمــقاز :افثتتٚن

   .اًمقىمً

   .ومجوز شمؼديؿفو قمؾقفو يموًمصقم ،يشؽمط ألو اًمـقي أهنو قمبودةٌ  :وافًِٜ ♦

 .وً ؿمـرقم وذًمؽ مـػل ،وٕن اؿمؽماط اعمؼوركي يشؼ

 .ٕكف ـمول اًمػصؾ :ومال شمصح ،صمؿ صغم ،ًمؽـ ًمق كقى صمؿ ـمول اًمقىمً وشمشوهمؾ

ًَٓٚ   أثِْٚء افهالةِ ) :ؿقفف  (.ؾ٘ن َؿَى

 ذيمر اعممًمػ قمدة أمقر شمعتؼم ىمقاـمع ًمؾـقي: 

ٕن اًمـقــي ؿمـــرط، ومالسمــد أن يســتديؿفو  :ومــنن صــالشمف شمبطــؾ ،إذا كــقى ىمطــع اًمصــالة -1

ٕكف ٓسمـد مــ  :ؾػ اًمشـرط، ومفق يمام ًمق أطمدث ذم أصمـوء اًمصالةويستصحبفو، وطملم كقى اًمؼطع ُّت

 .اؾمتدامي اًمطفورة

ْٝ ) :ؿقفف َِ َد َبَى  (.أو َتَردَّ

   .وً ومنهنو شمبطؾ أيض ،-وهق ومقفو-إذا شمردد ذم ىمطع اًمـقي ذم اًمصالة  -1

إذ  :ومتبطــؾ ،ٓ يبؼـك مســتديامً ومقفـو أو ىمطعفــو أن اؾمــتدامي اًمـقـي ؿمـــرط، ومـع اًمــؽمدد  :وافًِتٜ
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 .(1)ًمؽمدد يـوذم اجلزما

وسمـلم ىمطـع اًمصـالة وومـتح  ،ومـؽمدد سمـلم اؾمـتؿرار اًمصـالة ،ؾمؿع مـ يطرق اًمبـوب :مثٚل ذفؽ

 .اًمبوب

ٓٚ) :ؿقفف ٍَ َٕ ْٖ  (.وإذا َصؽَّ ؾٔٓٚ اْشَ 

 .ومقجى أن يبدأ مـ ضمديد ؟إذا ؿمؽ ذم اًمـقي هؾ كقى أو ل يـق -3

 .وموًمقؼلم أكف ل يـق ،ومقفو مشؽقك يأكـو قمـد اًمشؽ كبـل قمغم اًمقؼلم، واًمـق :وافًِٜ ♦

الً ) :ؿقفف ٍْ َٕ ِرٌد َؾْرَضف  ٍَ َٛ ُمْْ َِ ُّ   وؿ ِف  وإن َؿ  (.جٚزَ  , َِّسعِ اْفت

  .ؿمـرع اعممًمػ ذم سمقون أطمؽوم آكتؼوٓت مـ كقي إمم كقي

   :وىمد ذيمر أهؾ اًمعؾؿ أن آكتؼول مـ كقي إمم كقي ًمف صقر متعددة

وإن ؿِتٛ مٍْترد ؾرضتف ) :مـو ذيمـره اعممًمـػ سمؼقًمـف آكتؼول مـ معلم إمم مطؾؼ، وهق :إوػ

   (.جٚز ,  وؿ ف اد سع ٍٕالً 

   .أن يـؼؾ اعمصكم كقتف أصمـوء اًمصالة مـ كقي اًمػرض إمم كقي اًمـػؾ :وادًْك

 .وذم أصمـو فو ىمؾبفو إمم كػؾ مطؾؼ ٓ مؼقد ،اً دظمؾ ذم صالة اًمعصـر مـػرد :مثٚفف

  .أكف يصح :ؾٚحلُؿ هْٚ

 .اًمـػؾ شمضؿـتفو كقي اًمػروـقي أن كقي :وافًِٜ ♦

ًمؽـ سمشـرط أن يؽقن ذم اًمقىمً متسٌع ًمؾػرض، أمو إذا يمون ىمـد شمضـويؼ اًمقىمـً ول يتسـع إٓ 

 .ومال يصح أن يشغؾف سمغػمهو ،ٕن اًمقىمً شمعلم ًمؾػريضي :ومنن آكتؼول ٓ يصح ،ًمػريضي

مقم ًمـقس ألـام أن ومظـوهر يمالمـف أن اسمـوم واعمـل :(مـػـرد) :وهق أن اعممًمػ ىمـول :وهْٚ تْبٔف •

يؼؾبو اًمـقي، أمو اسموم ومألكـف ٓسمـد مــ اشمػـوق كقتـف وكقـي اعمـلمقم، وٓ يصـح صـالة اعمػـؽمض ظمؾـػ 

 .اعمتـػؾ، وأمو اعملمقم ومنكف شمػقشمف صالة اجلامقمي

                                 
 .واًمعثقؿلم طمومد، واسمـ، اخلرىمل: واظمتوره اًمـقي، سمؼوء إصؾ ٕن: شمبطؾ ٓ أهنو: احلـوسمؾي قمـد اًمثوين اًمقضمف (1)
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ٍٜ مـ َؾْرٍض إػ َؾْرٍض َبَىاَل ) :ؿقفف َّٔ
ِ َؾ بْ ََ  َ ْٕ  (.وإن ا

  .أو كػالً  وً قاء يمون اعمعلم ومروآكتؼول مـ معلم إمم معلم، ؾم :افهقرة افثٕٜٚٔ

 .ومقـتؼؾ سمـقتف إمم اًمػجر ،صمؿ يذيمر أكف ل يصؾ اًمػجر ،أن يصكم اًمظفر :مثٚفف

   .رضمؾ ىموم يصكم اًمظفر، صمؿ ذيمر أكف ل يصؾ اًمسـي اًمراشمبي ىمبؾفو وموكتؼؾ إًمقفو :مثٚل آخر

 .أهنو شمبطؾ قمؾقف اًمتل يصؾقفو، وٓ شمـعؼد اًمتل اكتؼؾ إًمقفو :ومؼرر اعمصـػ

هق هـو ل يـق اًمثوكقـي مــ أول اًمصـالة، وىمطـع وأكف ٓسمد أن يـقي مـ أول اًمصالة،  :وافًِٜ ♦

  .وً مطؾؼ شمبطؾ إومم وٓ شمـعؼد اًمثوكقي، وشمؽقن اًمصالة كػالً  :ؾَْقلكقي إومم، 

إذ اًمدظمقل هبو يؽـقن  :طمتك شمبطؾ ٕن اًمثوكقي ل يدظمؾ ومقفو أصالً  :شمبطؾ اًمصالشمون :وٓ كؼقل

 .مـ أول شمؽبػمة اسطمرام سملن يـقي

   .آكتؼول مـ مطؾؼ إمم معلم :افهقرة افثٚفثٜ

أو اًمـقشمر، ومـال  ،أو اًمســي اًمراشمبـي ،صمؿ ىمؾبفو إمم صالة اًمػريضي ،رضمؾ يصكم كوومؾي :صقرة ذفؽ

  .وٓسمد ألو مـ اًمـقي مـ أول اًمصالة ،ٕهنو معقـي :يصح

   .آكتؼول مـ مطؾؼ إمم مطؾؼ :افهقرة افرابًٜ

ىمؾـى اًمـػـؾ  ،ومؾـام صـغم ريمعتـلم وضمؾـس ًمؾتشـفد ،أراد أن يتـػؾ سملرسمع ريمعوت :فؽصقرة ذ

 .حومقص ،لمتاعمطؾؼ مـ أرسمع ٓصمـ

ِٜ وآن امِ ) :ؿقفف ُٜ اإلمٚم َّٔ
ِٕ ُٛ  (.وََيِ

 ،ومنكـف ٓ يتصـقر أن ٓ يــقي أكـف مـمشمؿ :وهذا ٓ كزاع ومقـف ، تاممجيى قمغم اعملمقم أن يـقي آ

 .(1)يـقي اسمومي ًمؾؿصؾلم معفويمذًمؽ جيى قمغم اسموم أن 

                                 
، اًمسعدي: واظمتوره اجلؿعي، ذم إٓ اسمومي كقي اسموم قمغم جيى وٓ يشؽمط ٓ أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واًمعثقؿلم
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 وهذه ادسٖفٜ ح ٓٚ صقرتٚن:   

ذم وًمؽــ اعمـلمقم  ،ومتصـح صـالهتام :وٓ يــقي اسمـوم اسمومـي ، ـتاممأن يـقي اعمـلمقم آ .1

 .ـػردطمؽؿ اعم

ًمـف  وً ومظـف صور ملمقم ،مم ضمـى رضمؾ ويمؼمإرضمؾ ضموء  :مثٚفف :أن يـقي اسموم دون اعملمقم .1

ٕن اعمـلمقم ل يــق آ ـتامم  :ومـال حيصـؾ صمـقاب اجلامقمـي : ـتامممـ سمجقاره ل يــق آومـقى اسمومي، و

   .ومتصح اًمصالة وٓ يثبً ألام أضمر اجلامقمي ،وٓ يعّدان  وقمي ،ومؾقس ًمف إٓ مو كقى ،واجلامقمي

ِرُد آن اَم مل َتِهحَّ ) :ؿقفف ٍَ َقى ادْ َٕ  (.وإن 

ويؽـقن طمقـفـو  ، تامم، وأراد أن يدظمؾ مـع إمـومول آإذا اكتؼؾ اعمـػرد مـ طمول آكػراد إمم طم

 .ومنكف ٓ يصح ،اً مـػرد أن يؽقن سمدل وً ملمقم

 . تاممآكتؼول مـ كقي آكػراد إمم آ :افهقرة إوػوهذه 

ومـدكو مــفؿ ودظمـؾ  ،، صمؿ طمضــرت  وقمـي ومصـؾقا سمجـقارهاً ؿمخص اسمتدأ صالشمف مـػرد :مثٚفف

   . ملمقمإمم اً وموكتؼؾ مـ يمقكف مـػرد ،معفؿ

 .أهنو ٓ شمصح صالشمف -وهق اعمذهى-ومؼرر اعممًمػ 

 .(1)طموضمي ًمذًمؽ آكتؼول  تامم ذم اسمتداء اًمصالة، وٓأكف ل يـق آ :وافًِٜ

ُٜ إمٚم ِف َؾْرض) :ؿقفف َّٔ
ِ ْ  (.ًٚ ـَ

وأراد أن يؽـقن  اً  تامم، ومؽذًمؽ إذا يمون اعمصكم مـػرديمام أكف ٓ يصح ًمؾؿـػرد أن يـقي آ :أي

 .وً إمم يمقكف إموم اً ومال يصح ذًمؽ ذم اًمػرض، أمو ذم اًمـػؾ ومقجقز اكتؼوًمف مـ يمقكف مـػرد ،وً إموم

 اً رضمـؾ اسمتـدأ مـػـرد :مثٚفتٜ، آكتؼول مـ آكػراد إمم اسمومي :افهقرة افثٕٜٚٔسملن  :وقمؾقف كؼقل

 :، ومفذه ألو طموًمتونصمؿ ضموء آظمر وا تؿ سمف

 .أن شمؽقن اًمصالة ومروًو، ومال يصح :إوػ

                                 
 .واًمعثقؿلم، اًمسعدي: واظمتورهو: آ تامم إمم آكػراد مـ آكتؼول يصح أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)
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 .أكف ل يـق اسمومي ذم اسمتداء اًمصالة، وملؿمبف مو ًمق ا تؿ سمؿلمقم :فًِٜوا ♦

أكف يصـح ذًمـؽ ذم اًمـػـؾ دون اًمػـرض،  :وموًمذي ىمرره اعمصـػ :أن شمؽقن اًمصالة كػالً  :افثٕٜٚٔ

 .وهل روايي قمـ أمحد

، (1)وً ومجـوء اسمــ قمبـوس ودظمـؾ معـف ومصـور إمومـ ،اً سمدأ ذم صالشمف مـػـرد ^أن اًمـبل  :وافدفٔؾ

 .(2)ومـبؼك قمغم اعمـع ،ول يرد ذم اًمػرض طمديٌ ضموسمر سمـ قمبد اهلل وضمبور سمـ صخر، ويمذا ذم

ــقل ظمــوًمػ و ـــ اعمــذهىاعممًمــػ هبــذا اًمؼ ــروناعمشــفقر م ــذيـ ي ــؾ قمــدم ضمــقازه ، اًم  ذم اًمـػ

 .(3)يمذًمؽ

ْٝ ) :ؿقفف َِ َتؿأ بال ُظْذٍر َبَى ْٗ َرَد ُم ٍَ ْٕ    (.وإن ا

 :ؾٓذا فف حٚف ٚن كػراد، تامم إمم آآكتؼول مـ آ :افهقرة افثٚفثٜ

 .ومقجقز : ٍإن ـٚن فًذر .1

 ،ذم صـالة اًمعشـوء طمـلم أـمـول هبـؿ ومعؾ اًمصـحويب اًمـذي اكػـرد قمــ معـوذ  :وافدفٔؾ ♦

   .(4)^وملىمره اًمـبل  ،وموكحرف أطمد اًمؼقم وصغم وطمده صمؿ ؾمؾؿ

 ِٜوافًذر فف أمث: 

 .ويشؼ قمؾقف آكتظور طمتك ومراغ اسموم ،أن حيبسف سمقل :مْٓٚ

 .أو موًمف قمؾقفؿ ظمطر ،أن يتذيمر أن أهؾف :ومْٓٚ

 .أن يطقؾ اسموم إـموًمي ؿمديدة ظمالف اًمسـي ويشؼ قمؾقف :ومْٓٚ

 ـتامم واضمـى، وٕن اًمصـحوسمي ٕن آ :وشمبطـؾ اًمصـالة هبـذا ،ومال جيقز :إن ـٚن فٌر ظذر .1

                                 
 (.763« )مسؾؿ»و(، 667« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.71 /3) ىمدامي ٓسمـ «اعمغـل»: اكظر (1)

 محد واًمشـقخ شمقؿقي، واسمـ ىمدامي، اسمـ: احلـوسمؾي مـ: واظمتوره، واًمػرض اًمـػؾ ذم يصح أكف: أمحد قمـ اًمثوًمثي اًمروايي (3)

 .اًمدا ؿي واًمؾجـي واًمعثقؿلم،، واًمسعدي، إسمراهقؿ سمـ ؿدوحم، قمتقؼ سمـا

 .ضموسمر طمديٌ مـ( 165« )مسؾؿ»و(، 795« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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طمتك أظمؼمهؿ سمعـذره، ومـدل قمـغم أن ذًمـؽ  (1)كوومؼً :وىموًمقا ، أكؽروا قمغم مـ اكػرد قمـ معوذ

 .ستـؽر قمـدهؿم

 (.وَتْبُىُؾ صالُة مٖمقٍم بُبىالِن صالةِ إمِٚمف بال اش خالٍف ) :ؿقفف

وٓ  ،ٓرشمبوـمـف سمـف :ومنن صالة اعملمقم سمـف شمبطـؾ -إمو حلدث أو همػمه-إذا سمطؾً صالة اسموم 

 .اً يستخؾػ اسموم أطمد

 .(2)فوومال يبـل قمؾق ،سمصالة اسموم، وهل ىمد سمطؾًمرشمبطي صالة اعملمقم أن  :وافًِٜ ♦

ّ ) :ؿقفف ََت ْٗ ُٛ ُم    (.َصحَّ  ًٚ وإن َأْحَرَم إمُٚم احللِّ بّـ َأْحَرَم هبؿ ٕٚنُِبف وظَٚد افْٚن

ومــلطمرم سموعمصــؾلم كو بــف، صمــؿ طمضـــر هــق أصمـــوء  ،إذا قمــرض سمــوم احلــل اًمراشمــى قمــذر ومتــلظمر

افهتقرة صـح ذًمـؽ، وهـل  :وً ، وشمـلظمر اًمـو ـى ًمـف ومصـور ملمقمـوً اًمصالة، ودظمـؾ ذم اًمصـالة إمومـ

   . تاممآكتؼول مـ اسمومي إمم آ :فرابًٜا

ـِ ؾَمـْعدٍ  طمديٌيمام ذم  ^وىمقع ذًمؽ ذم صالة اًمـبل  :وافدفٔؾ ♦  ^َأنَّ َرُشتقَل اهللِ » :ؾَمْفِؾ سْمـ

ـِ َظْقٍف  ِرو ْب ّْ َٛ إَِػ َبِْل َظ تاَلةُ  :َذَه  افهَّ
ِٝ َٕ ْؿ, َؾَحٚ ُٓ َْْٔ ُْٔهَِِح َب

ُّ َؾَجتَٚء  ,فِ تاْفتت ُْ ُن إَِػ َأيِب َب ذِّ تَٚل َٗ ََ  :ٍر, َؾ

ُٖؿِٔؿَ  ؿْ  :َؿَٚل  ؟َأُتَهعِّ فَِِِّْٚس َؾ ًَ رٍ  ,َٕ ُْ تاَلةِ  ^َؾَجَٚء َرُشقُل اهللِ  ,َؾَهذَّ َأُبق َب َص  ,َوافَّْتُٚس ِ  افهَّ َِّ َؾتَ َخ

ػِّ  َؼ افَُّْٚس  ,َح َّك َوَؿَػ ِ  افهَّ ٍَّ اَّ أَ  ,َؾَه َِ ُٝ ِ  َصاَلتِِف, َؾ
ٍِ  َ ِْ ٍر َٓ َي ُْ َٚن َأُبق َب ـَ َٔؼ َو ٍِ َثَر افَّْتُٚس اف َّْهت ـْ

 َٝ ٍَ ْٔتِف َرُشتقُل اهللِ ^َؾَرَأى َرُشقَل اهللِ  ,اْفَ  َصَٚر إَِف
َٖ تَؽ  ^, َؾ َٕ ٚ َُ ْٞ َم ت ُُ ترٍ  ,َأِن اْم ُْ   َؾَرَؾتَع َأُبتق َب

َد  ِّ ٍر َح َّك اْشت^َظَذ َمٚ َأَمَرُه بِِف َرُشقُل اهللِ  اهللََيَدْيِف, َؾَح ُْ َْٖخَر َأُبق َب تػِّ , ُثؿَّ اْشَ  مَ  ,َ َقى ِ  افهَّ تدَّ ََ  َوَت

 .(3)ش...َؾَهذَّ  ^َرُشقُل اهللِ 

 .وً ، ورضمع اًمـو ى ًمف ملمقموً دظمؾ إموم ^أكف  :وافنٚهد ؾٔف

 .وً وهذا إمر ظموص سمنموم احلل، أمو همػمه ومنكف إذا شملظمر يدظمؾ ملمقم

                                 
 .ضموسمر طمديٌ مـ( 165« )مسؾؿ»و(، 795« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

  وقمي، ًمقؽؿؾقا يستخؾػ أن اسموم وقمغم اسموم، صالة سمبطالن اعملمقملم صالة شمبطؾ ٓ: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 . واًمشوومعل، موًمؽ ىمول وهبو ومرادى، صؾقا يستخؾػ ل ومنن

 (.111« )مسؾؿ»و(، 681« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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 : ؿٚل ادٗفػ

ٔتتُٚم ظْتتَد ] َِ ـي اف ُٜ افهتتػِّ  ,َم ِٓتتِٚمتتـ إؿٚ شَؿتتْد »ُيَستت َيَدْيتتِف  ًٚ راؾًتت شاهللُ أـتتزُ » :ويَتتقُل  ,وَتستتقي

ِْٔف ـٚفستجقدِ  قَمَ ِل إصٚبِع َُمدودًة َحْذَو َمَُِْْب ُّ تف ,َمْو ٍِ ُع اإلمتُٚم متـ خِ ِّ َفَ تل  ,وُيْست ـَراءتِتف   َأوَّ

ـِ  تتَرْي ْٓ تتقَد ُيستت ,وؽتتُره ٍَٕستتف ,ؽتتِر افيي ـُ تتبُِض  َْ تِتتفتثتتؿ َي َّ ُ َٝ  :ثتتؿ يَتتقُل  ,ُيتتُر َمستتِجَدهُ وَيْ ,راُه حتت

ََٕؽ » ُٓ ُشْبَحٚ ِدكَ افِ ّْ َؽ  ,ؿَّ َوبَِح ُّ كَ  ,َوَتَبَٚرَك اْش َٚػ َجدي ًَ كَ  ,َوَت َٓ إَِفَف َؽْرُ ُؾ  ,ثؿ َيست ًُٔذ  ,شَو ِّ ثتؿ ُيَبْست

ِٜ  اً ِ ّ  َٜ  ,وفٔسٝ مـ افٍٚح رٍ  ,ثؿ َيَرُأ افٍٚح ـْ ٓتٚ بتِذ ًَ  أو ,أو شتُقٍت ؽتِر مؼتوَظْغِ وضتَٚل  ,ؾ٘ن َؿَى

تُر افُتؾي بتآمَغ    ,َفِزَم ؽَر مٖمقٍم إظٚدَُتٚ ,ًٚ أو َترتٔب ,ًٚ أو َحْرؾ ,َتَرَك مْٓٚ َتنديدةً  َٓ ِٜ اْفتتَج وََيْ ِريَّ ثتؿ  ,ْٓ

ُّ تُقُن   افهْبِح مـ ضِقاِل  ,َيَرُأ بًَدهٚ شقرةً  ؾِ اْفت هَّ َّ و   ,ٍَ ِرِب متـ ؿِهتِٚرهاْفت و  افبتٚؿل متـ  ,ٌْ

ٍٜ ظـ ُمْهَحِػ ُظثانَ وٓ َتِهحي اف ,َأْوَشٚضِف  .[هالُة بَراءةٍ خٚرج

ؿمــرع ذم  ،وؿمــروط صـحتفو ،وقمـغم مــ دمـى ،عمو ذيمر اعممًمػ طمؽـؿ اًمصـالة :مْٚشبٜ افبٚب

يمـام صـغم  ،واًمذي سمف يعرف اسكسون يمقػ يمدي صـالشمف ،إذ هق اعمؼصقد إهؿ :سمقون صػي اًمصالة

  .^اعمصطػك 

 .ن قمؾقفو اًمصالةاًمؽقػقي واألقتي اًمتل شمؽق :أي :وصٍٜ افهالة

ُٔٚم ظَْد ) :ؿقفف َِ ـي اف  (.ِمـ إؿَٚم ِٓٚ شَؿْد »ُيَس

أكــف يســ ًمــف اًمؼقــوم ًمؾصـالة قمـــد إىمومتفــو،  :ومؼــرر :سمـلّم هـــو متـك يؼــقم اعمصــكم ٕداء اًمصـالة

 .(ىمد ىمومً اًمصالة) :مـ ىمقل (ىمد) :وسموًمتحديد قمـد ىمقل اعمؼقؿ

تالَ » :ىمـول أيب هريـرة  طمـديٌ :وافدفٔؾ ♦ تُٚم فَِرُشتقِل َأنَّ افهَّ ََ ْٝ ُت ت َٕ ٚ ـَ ُْٖختُذ  ,^ اهللَِة  َٔ َؾ

قَم افَّْبِلي  َُ ْؿ َؿْبَؾ َأْن َي ُٓ َٚمفُ  ^افَُّْٚس َمَهٚؾَّ ََ  .وهذا يدل قمغم أهنؿ يؼقمقن أصمـوء اسىمومي (1)شَم

                                 
 (.695« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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تتَٚن إَِذا َؿتتَٚل بِتتاَلٌل » :ىمــول  سمـــ أيب أورمقمبــد اهلل وعمــو روى  تتاَلةُ  :ـَ  افهَّ
ِٝ هَنَتتَض  ,َؿتتْد َؿَٚمتت

   .(1)ش^ َرُشقُل اهللِ

 .ن هذا هق اعمروي قمـ اسمـ قمؿر وأكس سمـ موًمؽوٕ

تتاَلةُ » :وٕن ىمقًمــف  افهَّ
ِٝ واكتصــبقا ىمــو ؿلم  ،ىمقمــقا إًمقفــو :أي ،ظمــؼم سمؿعـــك إمــر :شَؿتتْد َؿَٚمتت

 .ٕدا فو

ُٜ افهػِّ ) :ؿقفف  (.وَتسقي

ًٍ شمسـ شمسقيي اًمصـػقف سموعمـويمـى وإيمعـى، سمـلن شمؽـقن إيمعـى ويمـذا اعمـويمـى قمـغم  ؾمـؿ

 .واطمد، وشمعديؾ اًمصػقف

ـــُعقٍد  َأيِب  طمـــديٌ :وافتتتدفٔؾ ♦ ـــوَل  َمْس تتتَٚن َرُشتتتقُل » :ىَم َستتتُح َمَْٚـَِبَْتتتٚ ^ اهللِـَ ّْ ِ   َي

اَلةِ   .(2)ش...افهَّ

اَلةُ » :قمثامن  وطمديٌ  افهَّ
ِٝ قَف  ,َؾَِ٘ذا َؿَٚم ٍُ َّ َوَحُٚذوا بِ  ,َؾْٚظِدُفقا افهي ِٛ ْٚفت  .(3)ش...َْٚـِ

 .وهذا هق اعمذهى ،أن شمسقيي اًمصػقف مستحبي :وفموهر يمالم اعممًمػ

ؿْ » :وً مرومققمـ طمديٌ أكس سمـ موًمؽ  :وافدفٔؾ ُُ قَؾ ٍُ وا ُصت ـْ  :َشتقي تػِّ ِمت َٜ افهَّ َؾتِ٘نَّ َتْستِقَي

اَلةِ   .(5)ومتوم اًمشـلء أمٌر زا د قمغم وضمقد طمؼقؼتف ،(4)«ََتَِٚم افهَّ

                                 
(، 1/35« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 3/535) «اًمضعػوء ذم اًمؽومؾ» ذم قمدي واسمـ(، 8/198« )اًمبزار» أظمرضمف (1)

 (.1/339« )ٕطمؽوما ظمالصي» ذم اًمـقوي ووعػف

 (.131« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 ذم اًمـقوي وصححف(، 1/19« )اعمصـػ» ذم اًمرزاق وقمبد(، 139« )اًمشوومعل»و(، 8« )موًمؽ» أظمرضمف (3)

 (.1/895) «إطمؽوم ظمالصي»

 (.133« )مسؾؿ»و(، 713« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 .واًمعثقؿلم واعمبوريمػقري،، شمقؿقي اسمـ: ظمتورهوا طمزم، اسمـ ىمول وسمف واضمبي، اًمصػقف شمسقيي أن: اًمثوين اًمؼقل (5)
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 (.شاهللُ أـزُ » :ويَقُل ) :ؿقفف

ظمقل ذم اًمصالة، ومقػتتح اًمصالة سموًمتؽبػم وهق ىمـو ؿ، ومـال يؽػـل سمعد شمسقيي اًمصػقف يليت اًمد

 .(1)سمؾ ٓسمد مـ اًمتؾػظ سموًمتؽبػم ، رد اًمـقي ًمدظمقل اًمصالة

تاَلةِ » :^ اهللِىَمـوَل َرؾُمـقُل  :ىَمـول طمديٌ قَمـكِمو  :افدفٔؾو َ تُٚح افهَّ ٍْ تقرُ  ِم ُٓ تٚ  ,افىي َٓ ُّ ِري َوَحْ

بِرُ  ُْ ٚ اف َّْسِِٔؿُ  ,اف َّ َٓ ُِ ِِٔ  .(2)شَوَحْ

 .طمتك ومورق اًمدكقو ،قمـف اًمعدول همػمه ؼْؾ ـْيمون يؽؼم سمذًمؽ، ول يُ  ^وٕن اًمـبل 

قَمَ ِل إصٚبعِ  ًٚ راؾً) :ؿقفف ُّ ْٔفِ  ,َيَدْيِف َمْو  (.َُمدودًة َحْذَو َمَُِْْب

سمـلن يػـتح يديـف وٓ  ،أصوسمعفو، وشمؽقن إصوسمع ممدودة وً إذا أراد أن يؽؼم ومنكف يرومع يديف وومّ 

 .جيعؾ إصوسمع طمذو اعمـؽبلم طملم يرومعفاميؼبضفام، و

ْٔتفِ  ^ اهللَِأنَّ َرُشتقَل » : طمـديٌ اسمــ قمؿـر :وافدفٔؾ ♦ تَٚن َيْرَؾتُع َيَدْيتِف َحتْذَو َمَُِْْب ، (3)شـَ

 .أهنو شمؽقن مضؿقمي وٕن ذًمؽ أصؾ ظمؾؼتفو

 (.ـٚفسجقدِ ) :ؿقفف

قمـغم إرض، ويـليت سمقـون  هبام مـؽبقـف وً ومنكف يضع يديف حموذي ،كسون يمذًمؽ إذا ؾمجدأن اس :أي

 .اً هذا، وهـو ذيمره اعممًمػ اؾمتطراد

ف) :ؿقفف ٍِ ُع اإلمُٚم مـ خِ ِّ ـِ  ,وُيْس َرْي ْٓ َفَ ل ؽِر افيي  (.ـَراءتِف   َأوَّ

 .طمتك يسؿعف مـ ظمؾػف ،أن اسموم جيفر سموًمتؽبػمات يمؾفو :أي

 ُّٜـ ًمإلمـوم اجلفـر سمـف ومس ،ًمقتؿؽـقا مـ آىمتداء سمف، وٕكف ذيمر مشـروع ذم اًمصالة :واحل

 .يموًمؼراءة

                                 
 (.16/111) «اًمػتووى»: اكظر سموًمتؽبػم، شمػتتح اًمصالة يمقن مـ احلؽؿي شمقؿقي اسمـ ذيمر (1)

« اًمدارمل»و(، 175« )موضمف اسمـ»و(، 3« )اًمؽممذي»و(، 61« )داود أسمق»و(، 1/191« )أمحد» أظمرضمف (1)

 .(3/189« )اعمجؿقع» ذم اًمـقوي وصححف(، 1/539)

 (.399« )مسؾؿ»و(، 736« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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 .ويمذا يػعؾ ذم ىمراءشمف ذم اًمريمعتلم إوًمقلم ذم اًمصؾقات اجلفريي

   (.وؽُره ٍَٕسف) :ؿقفف

واعمـػرد يؽػل ذم طمؼفؿ أن ُيسِؿع اًمقاطمُد كػسف، وطمؽؿ مـ ىمـوم  ،أن همػم اسموم يموعملمقم :أي

 .يؼضـل سمعض صالشمف طمؽؿ اعمـػرد

عمو ومقف مـ إسمالغ اعملمقم، وهذا اعمعــك مػؼـقد ذم طمـؼ  :وم ؿمـرعأن اجلفر ذم طمؼ اسم :وافًِٜ ♦

   .اعملمقم واعمـػرد

ــبعض ،وٕن ضمفــر اعمــلمقم يشــقش قمــغم اجلامقمــي  ،ويــمدي إمم اظمــتالط أصــقات سمعضــفؿ سم

 .ومؽذًمؽ قمدم مو يمدي إًمقف ،وإطمداث وؾمقؾمي ًمبعضفؿ، وقمدم ذًمؽ يمؾف مطؾقب

وومتي، واعمـػـرد خمـػم سمـلم اسؾمــرار واجلفـر، واعمـرأة واعملمقم ٓ جيفر سموس وع، سمؾ اًمسـي ًمف اعمخ

 .جيقز ألو اجلفر مو ل شمؽـ سمحضـرة أضموكى

قَد ُيساهُ ) :ؿقفف ـُ بُِض  َْ  (.ثؿ َي

، ويؽـقن هقتـي اًمقـديـ أن يؼـبض يسـ ًمؾؿصكم إذا يمؼم أن يضع اًمقؿلم قمغم اًمشامل ذم اًمصالة

 .سموًمقؿلم يمقع يداه اًمقسور

ؿتبض  ,إذا ـتٚن ؿتٚناً  ^رأيتٝ رشتقل اهلل » :ىمـول طمديٌ وا ـؾ سمــ طمجـر :وافدفٔؾ ♦

 .(1) شبّْٔٔف ظذ صافف

تِف) :ؿقفف َّ ُ َٝ  (.ح

   .وً ومنكف يضع يديف تً ؾمـرشمف اؾمتحبوسم ،إذا يمؼم صمؿ ووع يديف

َٝ » :ـموًمى  سمـ أيب ىمقل قمكم :وافدفٔؾ ♦ ت تاَلةِ َحْ تػِّ ِ  افهَّ َُ تػِّ َظتَذ اْف َُ ُٜ َوْضتُع اْف َّْ افسي

                                 
 وصححف(، 867« )موضمف اسمـ»و(، 693« )اًمـسو ل»و(، 716« )داود أسمق»و(، 31/111« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/117) «إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي
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 .(2()1)شافسترةِ 

 (.وَيُْيُر َمسِجَدهُ ) :ؿقفف

   .يستحى ًمؾؿصكم طمول صالشمف أن يؽقن كظره إمم مقوع ؾمجقده

َمـو ظَمَؾـَػ سَمصــرُه َمْقِوـَع  ،اًْمَؽْعَبـيَ  ^َدظَمـَؾ َرؾُمـقُل اهللِ » : طمـديٌ قمو شـي :وافدفٔؾ ♦

 .(3)«طَمت ك ظَمَرَج ِمـَْفو ،ؾُمُجقِدهِ 

 .ومؽون أومم ،وٕكف أسمؾغ ذم اخلشقع

ََٕؽ » :ثتتؿ يَتتقُل ) :ؿقفتتف تتُشتتْبَحٚ ُٓ تتِدكَ افِ ّْ َؽ  ,ؿَّ َوبَِح ُّ كَ  ,َوَتَبتتَٚرَك اْشتت تتَٚػ َجتتدي ًَ َٓ إَِفتتَف  ,َوَت َو

كَ   (.شَؽْرُ

 .ومنكف يشـرع ذم ىمراءة دقموء آؾمتػتوح، وهق مو ذيمره هـو ،إذا يمؼم وووع يديف قمغم صدره

اَلةَ إَِذا اؾْمَتْػَتَح ا ^يمون رؾمقل اهلل » :ًىموًم  طمديٌ قمو شي :ودفِٔف َؽ  :ىَموَل  ،ًمص  َٕ ُشتْبَحٚ

 ُٓ ِدكَ افِ ّْ َؽ  ,ؿَّ َوبَِح ُّ كَ  ,َوَتَبَٚرَك اْش َٚػ َجدي ًَ كَ  ,َوَت َٓ إَِفَف َؽْرُ  .(4)شَو

ًمعـدم إمـر  :وقمـ اًمصحوسمي، وًمـقس سمقاضمـى ،^ًمقروده قمـ اًمـبل  :ودقموء آؾمتػتوح ؾمـّي

 .سمف

                                 
(، 31 /1« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1191« )اًمدارىمطـل»و(، 756« )داود أسمق»و(، 1/111« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/359) «إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي ووعػف

 .وموًمؽ اًمشوومعل ىمقل وهق ىمؾقاًل، صدره تً يضعفو أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .إىمرب وًمعؾفو قمؾقفو، أو، تتفو أو، اًمسـرة ومقق اًمقوع ذم خمػم اعمصكم أن: أظمرى روايي وٕمحد

( 1/179« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ ،(5/158« )اًمؽؼمى» ذم ؼلواًمبقف ،(1/1119« )ظمزيؿي اسمـ» أظمرضمف (3)

 .وصححف

 مقىمقوموً  صح وىمد، إًمبوين وصححف(، 896« )موضمف اسمـ»و(، 113« )اًمؽممذي»و(، 776« )داود أسمق» أظمرضمف (1)

 (.399« )مسؾؿ»: اكظر، اخلطوب سمـ قمؿر قمـ
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 (.ثؿ َيس ًُٔذ ) :ؿقفف

 .يستعقذ سموهلل ىمبؾ اًمشـروع ذم اًمؼراءةومنكف  ،إذا ومرغ مـ دقموء آؾمتػتوح

  .ذم اًمػرض واًمـػؾ ،وً وآؾمتعوذة ؾمـي مطؾؼ

 :وافدفٔؾ

 .(1)(ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ) :ىمقًمف شمعومم .1

أظتقذ  :ثتؿ يَتقل ,ـٚن إذا ؿٚم إػ افهتالة اشت ٍ ح ^أن افْبل » :طمديٌ أيب ؾمعقد  .1

  .ًمػرض واًمـػؾوهذا يشؿؾ ا، (2)شافرجٔؿ افنتٔىٚنبٚهلل افسّٔع افًِٔؿ مـ 

 وفالش ًٚذة صتٔغ: 

   .وهذه اؾمتحبفو اجلؿفقر ،أقمقذ سموهلل مـ اًمشـقطون اًمرضمقؿ -1

 .اًمرضمقؿ اًمشـقطونأقمقذ سموهلل اًمسؿقع اًمعؾقؿ مـ  -1

 .وكػثف ،وكػخف ،مـ مهزه ،أقمقذ سموهلل اًمسؿقع اًمعؾقؿ مـ اًمشـقطون اًمرضمقؿ -3

   .ًمؽؾ اًمسـي ومؽقػام اؾمتعوذ ومفق طمسـ، واًمتـقيع سمقـفو ومقف شمطبقؼ

مــف، ومقـتؿؽـ طمقـفـو مــ  وً ًمقؽقن اسكسون ذم مـلى قمـ اًمشـقطون حمروؾم :ٓش ًٚذةا وؾٚندة ♦

 .وًمقخشع ذم صالشمف ،شمدسمر أيوت

ُؾ ) :ؿقفف ِّ  .(ثؿ ُيَبْس

 .(3)وهل مستحبي ذم اًمصالة ،(سمسؿ اهلل) :ىمقل :سمعد اؾمتعوذشمف يبسؿؾ، واًمبسؿؾي

                                 
 (.98: )اًمـحؾ (1)

(، 891« )موضمف اسمـ»و(، 1/131« )اًمؽؼمى» ذم واًمـسو ل، (111« )اًمؽممذي»و(، 775« )داود أسمق» أظمرضمف (1)

 . واًمؽممذي، داود وأسمق، اًمرازي طموشمؿ وأسمق، أمحد احلديٌ هذا وأقمّؾ 

. اًمشوومعل ىمقل وهق اًمػوتي، مـ آيي أهنو يرى مـ رأي قمغم وهذ اًمػوتي، يمؼراءة واضمبي أهنو: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (3)

 .مستحبي ؾمـي أهنو وإفمفر
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 (.اً ِ ّ ) :ؿقفف

 .وٓ يسـ اجلفر هبو ،اً صكم ؾمـراًمبسؿؾي يؼقألو اعم

تَػ افَّْبِتلِّ » : طمديٌ أكس :وافدفٔؾ ♦ ِْ ُٝ َخ ْٔ َِّ قا  َوَأيِب  ^َص ُٕ تٚ َُ تَر َوُظتْثَاَن, َؾ َّ تٍر َوُظ ُْ َب

ٍْ ُِحقَن بِت ُروَن بِْستِؿ  ,(پ پ پ پ)َيْسَ  ـُ ِحٔؿِ  اهللَِٓ َيتْذ ـِ افترَّ ْْحَ ِل ؿِتَراَءةٍ َوَٓ  افترَّ ِ  َأوَّ

ْع َأَحد» :، وهمػمهقمـد أمحد، و(1)شِ  آِخِرَهٚ َّ ْؿ َأْش َِ رُ  اً َؾ َٓ ْؿ ََيْ ُٓ ِحٔؿِ  اهللُبِْسِؿ )بت :ِمْْ ـِ افرَّ ْْحَ    .(2)ش(افرَّ

ِٜ ) :ؿقفف    (.وفٔسٝ مـ افٍٚح

 .وٓ مـ همػمهو مـ اًمسقر ،اًمبسؿؾي ًمقسً سمكيي مـ اًمػوتي

ول يـذيمر معفـو  ذيمـر ًمـف اًمػوتـي، ^أن اًمـبـل  :طمديٌ أيب ؾمعقد سمـ اعمعـغم  :وافدفٔؾ ♦

َٚػ  اهللَُؿَٚل » :، وطمديٌ أيب هريرة (3)اًمبسؿؾي ًَ ,  :َت ْغِ ٍَ ِْْٔتل َوَبتْغَ َظْبتِدي ِْٕهت اَلَة َب ُٝ افهَّ ّْ َؿَس

ْبتتتُد  ًَ ََٖل, َؾتتتَِ٘ذا َؿتتتَٚل اْف ْبتتتِدي َمتتتٚ َشتتت ًَ
تتتَٚػ  اهللَُؿتتتَٚل  ،(پ پ پ پ) :َوفِ ًَ َْحِتتتَدِن  :َت

   .ول يذيمر اًمبسؿؾي .(4)ش...َظْبِدي

َٜ ) :فؿقف  (.ثؿ َيَرُأ افٍٚح

وهـل أقمظــؿ ؾمــقرة ذم  ،وهـل ريمـــ مــ أريمــون اًمصــالة ،سمعـد ذًمــؽ يشــرع ذم ىمــراءة اًمػوتــي

 .(5) يمام ورد ذم طمديٌ أيب ؾمعقد سمـ اعمعغم ،اًمؼرآن

                                 
 (.399« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 .ًمف واًمؾػظ( 997« )اًمـسو ل»و(، 31/175« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1171« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.395« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 مـ أخرج أن ؿبؾ افَرآن   شقرة أظيؿ ٕظِّْؽ» ًمف ىمول ق اًمـبل أن وًمػظف( 1171« )اًمبخوري» أظمرضمف (5)

 وافَرآن, ادثٚن افسبع هل افًٚدغ, رب هلل احلّد»: ومؼول، ومذيمرشمف جداعمس مـ ًمقخرج ق اًمـبل ومذهى «ادسجد

 .«أوتٔ ف افذي افًئؿ
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رٍ ) :ؿقفف ـْ ًَٓٚ بِذ  ,ًٚ أو َحْرؾت ,أو َتتَرَك مْٓتٚ َتنتديدةً  ,أو شُقٍت ؽِر مؼوَظْغِ وضتَٚل  ,ؾ٘ن َؿَى

 (.َفِزَم ؽَر مٖمقٍم إظٚدَُتٚ ,ًٚ أو َترتٔب

   .هذه صقر ذـرهٚ ادٗفػ يِزم ؾٔٓٚ إظٚدة ؿراءة افٍٚحٜ

ويسـبح ويطقـؾ ذم  ،صمـؿ يؼـػ ،ومقفـو يمـلن يؼـرأ آيـوٍت  :همػم مشــروع إذا ىمطع ىمراءشمف سمذيمرٍ  -1

   .ذًمؽ، ومنكف يـؼطع اًمتقازم سملم أيوت

ڤ ڤ ڤ ) :ذم اًمػوتي قمــد ىمقًمـفيمام ًمق ؾملل اهلل مـ ومضؾف  :وً أمو إذا يمون اًمذيمر مشـروقم

  .ومال سملس ،أو قمطس ومحؿد اهلل وكحقه ،(ڦ

وـمـول  ،ومسـؽً ًمقسـتؿع وً إذا ىمطع ىمراءشمف سمسؽقت همػم مشـروع، يمام ًمق ىمرأ ومسـؿع صـقشم -1

   .ٓكؼطوع اعمقآة :اًمػصؾ، ومنكف يعقد ىمراءشمف

 .عقدومال ي -وً إن يمون ملمقم-يمسؽقشمف ًمقسؿع إمومف  ،وً أمو إذا يمون اًمسؽقت مشـروقم

ٕن  :(پ پ) :يمـؽمك اًمتشـديدة ذم اًمبـوء ذم ىمقًمـف ،إذا شمرك مـ اًمػوتي شمشديدة -3

   .ومنكف يعقد ىمراءهتو ،وً اًمتشديدة سمؿثوسمي احلرف، أو شمرك طمروم

   .ومنكف يعقد ىمراءهتو ،اً إذا أظمّؾ سمؽمشمقى أيوت متعؿد -1

 (.َفِزَم ؽَر مٖمقٍم إظٚدَُتٚ) :وؿقفف

 :أمو اعمـلمقم ومـال يعقـد ،هق اسموم واعمـػرد ،قمودة ذم هذه اًمصقرأن اًمذي يؾزمف اس أومود اعممًمػ

 .وؾمقليت طمؽؿ ىمراءة اعملمقم ًمؾػوتي ٓطمؼوً  ،ومال شمؾزمف ىمراءهتو ،ٕن اسموم يتحؿؾ قمـف ىمراءة اًمػوتي

ُر افُؾي بآمَغ   ) :ؿقفف َٓ ِٜ اْفتَج وََيْ ِريَّ ْٓ.)   

 هذه اجلؿؾي صمالث مسو ؾ أومودت: 

   .اًمؾفؿ اؾمتجى :ًمتلملم سمعد ىمراءة اًمػوتي، ومعـوهأكف يشـرع ا .1

 .أن اًمتلملم ؾمـي ًمإلموم واعمـػرد واعملمقم .1
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ُْقا» :وً مرومققمـ طمديٌ أيب هريرة  :وافدفٔؾ ♦ مِّ
َٖ ـَ اإلمتٚم َؾت ت ِْٖمُْٔتُف  :إَذا َأمَّ ـْ َواَؾتَؼ َت تُف َمت َّٕ َؾِ٘

ِْٖمَغ  َّ َتتت ِٜ اْفتتت َُ ـْ  ,اَلنِ َم ِمتت تتدَّ ََ تتَر َفتتُف َمتتٚ َت
ٍِ بِتتفِ  ُؽ ْٕ ـُ ؿِمــَفوٍب  شَذ تتَٚن َرُشتتقُل » :َوىَمــوَل اسْمــ ـَ تتقُل  ^ اهللَِو َُ  :َي

   .(1)شآِمغَ 

ـِ طُمْجــٍر و ــِؾ سْمــ تتَٚن َرُشتتقُل » :ىَمــوَل  طمــديٌ َوا ِ  :َؿتتَٚل , (ڄ ڄ) :إَِذا َؿتتَرأَ  ^ اهللِـَ

ٚ َصْقَتفُ  ,آِمغَ   .(2)شَوَرَؾَع هِبَ

ـّ اجلفر سموًمتلملم ًمإلموم واعملمقم، وًمؾؿـػرد .3  .إذا ضمفر أكف يس

 :طمديٌ أيب هريـرة وطمـديٌ وا ـؾ سمــ طمجـر اعمتؼـدمون، وىمـول قمطـوء سمــ اًمـزسمػم :وافدفٔؾ ♦

ڦ ڦ ڦ ڄ ) :إذا ؿتٚل اإلمتٚم ,  ادستجد ^أدرـٝ مٚن غ مـ أصحٚب رشتقل اهلل »

 .(3)«(آملم)رضمي سمـ ؾمؿعً ألؿ ,(ڄ

   (.ثؿ َيَرُأ بًَدهٚ شقرةً ) :ؿقفف

و ؾمـقرة مــ أي اًمسـقر ؿمـوء، وإومضـؾ أن يؼـرأ ؾمـقرة إذا ىمرأ ؾمقرة اًمػوتي ومنكـف يؼـرأ سمعـده

بٍٚحتتٜ افُ تتٚب  ,ـتتٚن يَتترأ   افيٓتتر   إوفٔتتغ ^أن افْبتتل » :حلــديٌ أيب ىمتــودة  :يمومؾــي

 .(4)شوشقرتغ

   .ذًمؽ ^وإن ىمسؿفو سملم اًمريمعتلم ومحسـ، وىمد ورد قمـ اًمـبل 

ْٜ افٍجتر   افرـًتٜ ؿترأ آيتٚت   شت ^ٕن افْبتل » :وجيقز ذم سمعض إطمقون أن يؼـرأ آيـوت

ڤ ڤ ڤ ) :و  افثٕٚٔتتتتتتتٜ ،(5)(...ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) :إوػ آيتتتتتتتٜ افبَتتتتتتترة

                                 
 (.119« )مسؾؿ»و(، 789« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

(، 855« )موضمف اسمـ»و(، 1/159« )اًمؽؼمى» ذم واًمـسو ل(، 116« )اًمؽممذي»و(، 931« )داود أسمق» أظمرضمف (1)

 (.1/389) «إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي وصححف

 (.1/368« )اًمضعقػي»: اكظر، اًمؾػظ هبذا إًمبوين ووعػف(، 1/86« )اًمؽؼمى» ذم اًمبقفؼل أظمرضمف (3)

 (.151« )مسؾؿ»و(، 761« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.136: )اًمبؼرة (5)
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   .وًمؽـ األدي اًمغوًمى أن يؼرأ ؾمقرة يمومؾي (2)«(1)(...ڤ

ُّ تُقُن   افهْبِح مـ ضِقاِل ) :ؿقفف ؾِ اْفت هَّ ٍَ.) 

 .ذيمر هـو مؼدار اًمسقرة اًمتل شمؼرأ ،عمو سملم أن اًمسـي أن يؼرأ سمعد اًمػوتي ؾمقرة

 .(3)يمام هق اظمتقور أيمثر أهؾ اًمعؾؿ (ق)سمدايتف مـ  :ؾواعمػّص 

 :وأوؾموط ،وىمصور ،وًمؾؿػصؾ ـمقال

   .إمم ؾمقرة قمؿ (ق)ومطقال اعمػصؾ مـ 

   .إمم ؾمقرة اًمضحك وأوؾموـمف مـ ؾمقرة قمؿّ 

   .وىمصوره مـ ؾمقرة اًمضحك إمم ؾمقرة اًمـوس 

   .ٕن ومقاصؾف يمثػمة، ومسقره ىمصـػمة :الً وؾمؿل مػّص 

ومؼـد ىمـرأ  ،^قمــ اًمـبـل  اً ٕن هـذا ورد يمثـػم :ػجر أن يؼرأ مـ ـمقال اعمػصـؾوإومضؾ ذم اًم

وًمق ىمرأ ذم سمعض إطمقون سمغػم اًمطقال ومال سملس، ومؼـد  ،(4) طمديٌ ضموسمر سمـ ؾمؿرةذم يمام  (ق)

، وىمـرأ سموًمزًمزًمـي ذم اًمـريمعتلم (5)يمام ذم طمديٌ قمؿرو سمـ طمريـٌ ،أكف ىمرأ اًمتؽقير ^ورد قمـ اًمـبل 

 :اسـموًمـي واًمؼـراءة سمطـقال اعمػصـؾ وكحقهـو ^ًمؽــ هموًمـى ومعؾـف  ، اًمسـػريمؾتقفام، ويمون ذًمؽ ذم

   .هتوءٕن أهمؾى مو ومقفو ىمرا :وًمذا ؾمؿقً صالة اًمػجر سمؼرآن اًمػجر

 .(6)وكص أمحد قمغم يمراهي ىمراءة اًمسقرة اًمؼصـػمة ذم صالة اًمػجر إٓ ذم اًمسػر

                                 
 (.61: )قمؿران آل (1)

 (.717« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.1/8) ًمؾالطمؿ «اًمؼرآن مػصؾ شمػسـػم ذم وآذهون اًمعؼقل شمـقير»و ،(7/379) «يمثػم اسمـ شمػسـػم»: اكظر (3)

 (.158« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.175« )مسؾؿ» أظمرضمف (5)

 (.1/157) رضمى ٓسمـ «اًمبوري ومتح»: اكظر (6)
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َّ و  ) :ؿقفف ِرِب مـ ؿِهِٚرهاْفت ٌْ.) 

 .وً ذم اعمغرب مـ ىمصور اعمػصؾ هموًمباًمسـي أن شمؽقن اًمؼراءة 

ُٝ َوَراَء َأَحتٍد َأْصتَبَف » :ىَموَل  َأيِب ُهَرْيَرَة  ؾمؾقامن سمـ يسور، قمـ طمديٌ :وافدفٔؾ ♦ ْٔ َِّ َمتٚ َصت

ـْ ُؾاَلٍن,  ^َصاَلًة بَِرُشقِل اهللِ  َسٚنِ  :ىمول ؾمؾقامنِم ْٕ َْْٔٚ َوَراَء َذفَِؽ اإِل َِّ َٔتْغِ  ,َؾَه َٚن ُيىِٔتُؾ إُوَف ـَ ـَ َو ِمت

رِ  ْٓ ُػ ِ  إُْخَرَيْغِ  ,افيي ٍِّ ًَهتتر ,َوخُيَ تُػ ِ  اْف ٍِّ تَرُأ ِ   ,َوخُيَ َْ َّ َوَي َهتِٚر اْفتت َِ ِرِب بِ ٌْ ُّ ؾِ اْفتت هَّ تَرُأ ِ   ,ٍَ َْ َوَي

ٚ َٓ ِس َوُضَحَٚهٚ َوَأْصَبِٚه ّْ َنٚء بِٚفنَّ
ًِ َ ْغِ  ,اْف َِ ْبِح بُِسقَرَتْغِ َضِقي َرُأ ِ  افهي َْ  .(1)شَوَي

 (.و  افبٚؿل مـ َأْوَشٚضِف) :ؿقفف

   .يؼرأ مـ أوؾموط اعمػصؾ وكحقهو -وهل اًمظفر واًمعصـر واًمعشوء-ومقام سمؼل مـ اًمصؾقات 

ًَهتتتر  ^أن رشتقل اهلل » :طمـديٌ ضمــوسمر سمــ ؾمــؿرة  :وافتدفٔؾ تِر َواْف ْٓ تتَرُأ ِ  افيي َْ تَٚن َي ـَ

َاِء َوافىَِّٚرِق )تبِ  وِج ) (,افسَّ َاِء َذاِت اْفُزُ َقرِ وَ  (,َوافسَّ ـَ افسي ٚ ِم ْحِقمِهَ  .(2)شَٕ

ٍٜ ظـ ُمْهَحِػ ُظثانَ ) :ؿقفف  (.وٓ َتِهحي افهالُة بَراءةٍ خٚرج

ًمف مـ اًمصـحػ اًمتـل قمــد  فُ ويمون  عُ  ،هق اًمذي  ع اًمـوس قمؾقف ذم ظمالومتف :مهحػ ظثان

 .اًمصحوسمي

، وهـل  ل شمـذيمر ذم مصـحػ قمـثامن ،وسمعد  عف سمؼقً صحػ سمليـدي سمعـض اًمصـحوسمي

 .، وموًمؼرآن حمػقظ، وإكام ىمراءة مـسقظمي، ورسمام سمقون ٔييي مـ اًمؼرآنآيوٌت ؾموىمطًمقسً 

إن » :وً وىمراءة اسمـ مسـعقد أيضـ«، ؾهتٔٚم ثالثٜ أيٚم م  ٚبًٚت» :ىمراءة اسمـ مسعقد :ومثٚل ذفؽ

 .وكحق ذًمؽ ممو صمبً قمـ اًمصحوسمي، (3)«زؿٜٔ واحدة ٓإـٕٚٝ 

                                 
« اًمؽؼمى» ذم اًمبقفؼل وصححف( 1837« )طمبون اسمـ»و(، 981« )اًمـسو ل»و(، 13/371« )أمحد» أظمرضمف (1)

(1/517.) 

« طمبون اسمـ»و(، 979« )اًمـسو ل»و(، 397« )اًمؽممذي»و(، 895« )داود أسمق»و(، 31/197« )أمحد» أظمرضمف (1)

 .وصححف( 1817)

 (. 1/51) «شمػسـػمه» ذم اًمطؼمي: اكظر (3)
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 .اًمصالة، ومـ ومعؾ هذا سمطؾً صالشمفأكف ٓ دمقز اًمؼراءة هبو ذم  :ومقؼقل اعممًمػ

ــل  :وافًِتتٜ ♦ ــقاشمرة قمـــ اًمـب ــً مت ومنهنــو مـســقظمي  ،، وإن صمبتــً^أن هــذه اًمؼــراءات ل شمثب

 .(1) سموًمعروي إظمػمة

                                 
 شمقؿقي، واسمـ، اجلقزي اسمـ: اظمتورهو اًمؽراهي، مع ؾمـدهو صح إذا هبو اًمؼراءة دمقز أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 وطمقـفو واًمعثقؿلم، «،اعمرسمع اًمروض» ذم يمام واًمبفقيت اعمرداوي وصّقسمف، اًمروايتلم صخ أك وهل: شمقؿقي اسمـ وىمول

 .ذًمؽ قمـ مـفل اسكسون ًمؽـ، صحقحي اًمصالة أن: كؼقل
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 : ؿٚل ادٗفػ

تتزِّ ] َُ تتُع ُم ـَ ْٔتتفِ  ,َيَدْيتتفِ  ًٚ راؾًتت اً ثتتؿ َيْر ًُٓا ظتتذ ُرـبَ  َجَ تتل إصتتٚبعِ  ,وَيَوتت رَّ ٍَ تتُره ًٚ ُمستت قي ,ُم ْٓ  ,َط

ًَيِتٔؿِ » :َقُل ويَ  َ اْف ـْ َْحِتَدهُ » :ثتؿ َيرؾتُع رأَشتف وَيَدْيتِف ؿتٚناًل إمتٌٚم ومٍْتِردٌ  ,شُشْبَحَٚن َريبِّ َع اهللُ دَِت
ِّ  ,شَشت

ْٚ وفؽ » :وبًَد ؿِِٔٚمٓا ُد اْفتتَح َربَّ تُد  ,وِمتؾَء إرضِ  ,ِمتْؾَء افستاءِ  ,ّْ ًْ َٝ متـ رٍء َب  ,شوِمتؾَء متٚ ِصتْئ

ًِف ْٚ » :ومٖمقٌم   َرْؾ ُد اْفتَح َوَفَؽ َربَّ تزِّ  ,ؾَط شّْ َُ ِٜ أظوتٚءٍ  اً شتٚجد اً ثؿ خَيِتري ُم ْٔتفِ  :ظتذ شتبً َِ ثتؿ  ,ِرْج

ْٔفِ  َبَ  ـْ ف ,ثؿ َيَدْيفِ  ,ُر ٍِ ْٕ َٓ ِف مع َأ وَُيتِٚ  َظُوتَدْيِف ظتـ  ,وفق مع حٚنٍؾ فتٔس متـ أظوتِٚء ُشتجقدِه ,ثؿ َجْب

ْٔفِ  ْٔتفِ  ,وَبْىَْف ظـ َؾِخَذْيف ,َجَْْب ُق ُرـبَ  رِّ ٍَ َْظتَذ » :يَتقُل و ,وُي ْٕ َ ا تزِّ  ,شُشتْبَحَٚن َريبِّ َُ  ,اً ثتؿ َيرؾتُع رأَشتف ُم

ص َسِ ٍْ َْٚهُ  ًٚ ٕٚصب ,ُيساهُ  ًٚ وََيُِِس ُم ّْ ْر ِِل » :ويَقُل  ,ُي ٍِ    .شَربِّ اْؽ

َٜ ـُٕٚوػ تزِّ  ,وَيْسُجُد افثٕٚٔ َُ ْٔتف ًٚ ٕٚهوت ,اً ثؿ َيْرَؾُع ُم تد ,ظتذ ُصتُدوِر َؿَدَم ِّ  َ ًْ ْٔتفِ  اً ُم َبَ  ـْ إن  ظتذ ُر

َؾ  ُٓ َٜ ـذفؽ ,َش َٜ  ,وُيَهعِّ افثٕٚٔ ذَ  ,وآش ٍ َٚح  ,مٚ ظدا اف حريّ ِٜ  ,واف ًقي َّٔ  .[وَتديَد افِّْ

زِّ ) :ؿقفف َُ ُع ُم ـَ  (.اً ثؿ َيْر

 ،ومنكف يريمـع ويؽـؼم، ويؽـقن اًمتؽبـػم طمـول اًمريمـقع ،إذا ومرغ مـ اًمؼراءة وؾمؽً ؾمؽتي يسـػمة

 .وءه سموكتفوء آكحـوءآكحـوء، واكتف :أي ،سمتداءه سموسمتداء اًمريمقعا

ويمـذا ًمـق  ،ومـال يصـح ،اًمتؽبػم وهـق ىمـو ؿ أأن اسكسون إذا اسمتد :واظِؿ أن ادنٓقر مـ ادذهٛ

   .وً رايمع أمتف وهق مستقٍ 

أن هذا اًمذيمر مشـروع سملم إريمون، وإريمون مـ اًمؼقوم واًمريمـقع ألـو أذيمـور  :  ذفؽ وافًِٜ 

 .(1)أو سمعده فىمبؾ ،ذم اًمريمـ ول اًمذي هق اًمتؽبػم داظمالً مشـروقمي ومقفو، ومؾقس ًمف أن جيعؾ ذيمر آكتؼ

                                 
 مـ ومرغ أكف ًمق: ًمؽـ اكتفو ف، مع واكتفوؤه، آكتؼول اسمتداء مع سموًمتؽبػم اًمبداءة شمؽقن أن يـبغل أكف: اًمثوين اًمؼقل (1)

 ؿمـقتوً  وًمق اكحـك صمؿ آكحـوء ىمبؾ سمف سمدأ أكف أو، اًمتؽبػم ذًمؽ سمعد صمؿ سموٓكتؼول سمدأ أو، آكتؼول ؿقؾشمؽ ىمبؾ اًمتؽبػم

، متقؿ واسمـ، شمقؿقي اسمـ اعمجد: واظمتوره، اًمريمـلم سملم وىمع اًمتؽبػم سمعض دام مو ذًمؽ يغتػر ومنكف، ذًمؽ كحق أو يسـػماً 

 .واًمسعدي، واعمرداوي، مػؾح واسمـ
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   (.َيَدْيفِ  ًٚ راؾً) :ؿقفف

إذا يمؼم ًمؾريمقع ومنكف يستحى ًمف أن يرومع يديف طمول اًمتؽبػم، وهذا اعمقوـع اًمثـوين مــ مقاوـع 

   .رومع اًمقديـ إرسمعي ذم اًمصالة

ُٝ افَّْبِتلَّ » :ىَمـوَل   طمديٌ اسمـ قمؿـر :ويدل فف ♦ تاَلةِ اْؾَ ت َ  ^َرَأْيت بِتَر ِ  افهَّ ُْ َؾَرَؾتَع  ,َح اف َّ

تُف, َوإَِذا َؿتَٚل  َِ تَؾ ِمْث ًَ تقِد َؾ ـُ َ فِِري تزَّ ـَ ْٔتِف, َوإَِذا  تَا َحتْذَو َمَُِْْب ُٓ َِ ًَ ُ َح َّك ََيْ زِّ َُ َع  :َيَدْيِف ِحَغ ُي ِّ ـْ  اهللَُشت دَِت

ُف, َوَؿَٚل  ,َْحَِدهُ  َِ َؾ ِمْث ًَ َْٚ َوَفَؽ  :َؾ ُد اْفتَح َربَّ ّْ,  َٓ ُؾ َذفَِؽ ِحتَغ َيْستُجُد َو ًَ ٍْ ـْ  , َي َٓ ِحتَغ َيْرَؾتُع َرْأَشتُف ِمت َو

ُجقدِ   .ألذا احلديٌ :قمغم اعمسؾؿلم أن يرومعقا أيدهيؿ طمؼ   :ىمول اسمـ اعمديـل :ىمول اًمُبخوِري، (1)شافسي

ْٔفِ ) :ؿقفف ًُٓا ظذ ُرـبَ  َجَ ل إصٚبعِ  ,وَيَو رَّ ٍَ  (.ُم

 يؽقن سملمقر ^ صػي اًمريمقع اًمقارد قمـ اًمـبل: 

َأنَّ افَّْبِتلَّ » :حلـديٌ وا ـؾ سمــ طمجـر  :أن يضع يديف قمغم ريمبتقف مػرضمتل إصوسمع :أوًٓ 

فُ  ^ ًَ َج َأَصٚبِ َع َؾرَّ ـَ َٚن إَِذا َر فُ  ,ـَ ًَ  .(2)شَوإَِذا َشَجَد َضؿَّ َأَصٚبِ

ُره ًٚ ُمس قي) :ؿقفف ْٓ  (.َط

ذم  ىموًمــً ،طمــديٌ قمو شــي  ، ويــدل ًمــفوً اًمســـي ذم اًمريمــقع أن يؽــقن فمفــره مســتقي :ًٚ ثٕٚٔت

عَ » :^وصػ صالة اًمـبل  ـَ َٚن إَِذا َر ـَ ْبفُ  ,َو ـْ َبْغَ َذفَِؽ  ,مَلْ ُيْنِخْص َرْأَشُف َومَلْ ُيَهقِّ
 .(3)شَوَفُِ

ْؿ فَِهاَلةِ َرُشقِل » :أكف ىمول ،وطمديٌ أيب محقد اًمسوقمدي  ُُ َي ٍَ ُٝ َأْح ْْ ـُ  ٚ َٕ َرَأْيُ تُف  ,^ اهللَِأ

َؾ  ًَ َ َج زَّ ـَ ْٔتفِ إَِذا  َبَ  ـْ ـْ ُر ـَ َيَدْيتِف ِمت َُ َع َأْم ـَ ِْٔف, َوإَِذا َر تَرهُ  ,َيَدْيِف ِحَذاَء َمَُِْْب ْٓ  :واعمعــك ،(4)شُثتؿَّ َههتتر َط

 .وً سمؾ يؽقن مستقي ،وٓ خيػضف أو يرومعف ،أكف ؾمّقاه

                                 
 (.399« )مسؾؿ»و(، 736) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 ذم واًمبقفؼل(، 11/19« )اًمؽبػم» ذم واًمطؼماين(، 591« )ظمزيؿي اسمـ»و(، 1919« )طمبون اسمـ» أظمرضمف (1)

 (.1733« )اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وصححف(، 1/161« )اًمؽؼمى»

 (.198« )مسؾؿ» أظمرضمف (3)

 (.818« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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ًَئِؿِ » :وَيَقُل ) :ؿقفف َ اْف  (.شُشْبَحَٚن َريبِّ

 .ؾمبحون ريب اًمعظقؿ :يؼقل طمول ريمققمف :ًٚ ثٚفث

ُثتؿَّ » :صـالة اًمؾقـؾ، وومقـف ^طمـلم صـغم مـع اًمـبـل  طمديٌ طمذيػي سمـ اًمقامن  :وافدفٔؾ

عَ  ـَ َُقُل  ,َر َؾ َي ًَ ًَئِؿِ  :َؾَج َ اْف ْحق ,ُشْبَحَٚن َريبِّ َٕ قُظُف  ـُ َٚن ُر َُ َِٔٚمِف, ُثؿَّ َؿَٚل  اً َؾ
ـْ ؿِ َع  :ِم ِّ ـْ َْحِتَدُه,  اهللَُش َ

ِ د

ـَ  ًٚ ؿريب ُثؿَّ َؿَٚم َضِقيالً  َّٚ َر َٚل ُِم ََ َْظَذ  :َع, ُثؿَّ َشَجَد َؾ ْٕ َ ا َٚن ُشُجقُدُه ؿريب ,ُشْبَحَٚن َريبِّ َُ َِٔٚمفِ  ًٚ َؾ
ـْ ؿِ  .(1)شِم

قمـ صػوت اًمـؼص، وقمـ اًمــؼص ذم  :صمالصمي اهلل قمـ أمقرٍ يـزه  وموعمسبِّحاًمتـزيف،  هق :واف سبٔح

 .صػوت اًمؽامل اًمتل شمثبً ًمف، وقمـ مموصمؾي اعمخؾقىملم

 (.ف وَيَدْيفِ ثؿ َيرؾُع رأَش ) :ؿقفف

ومنكـف يرومـع رأؾمـف ويديـف، وهـق اعمقوـع اًمثوًمـٌ مــ مقاوـع رومـع  ،إذا أراد اًمرومع مـ اًمريمقع

   .اًمقديـ

َع  :َوإَِذا َؿتَٚل » :وومقـف ،اعمتؼـدم طمديٌ اسمـ قمؿر  :افرؾع ودفٔؾ ♦ ِّ ـْ َْحِتَدهُ  اهللَُشت تَؾ  ,دَِت ًَ َؾ

ُف, َوَؿَٚل  َِ َْٚ َوَفَؽ  :ِمْث ُد اْفتَح َربَّ  .(2)شّْ

ـْ َْحَِدهُ » :ؿٚناًل إمٌٚم ومٍِْردٌ ) :ؿقفف َ
ِ َع اهللُ د ِّ  (.شَش

   .ؾمؿع اهلل عمـ محده، أمو اعملمقم ومال يؼقألو :اسموم واعمـػرد يؼقٓن

شتّع اهلل دتـ  :إذا ؿتٚل» :ىمـول ^أن اًمـبـل  ،طمديٌ أيب مقؾمـك إؿمـعري  :وافدفٔؾ ♦

 .(3)شربْٚ وفؽ احلّد :ْحده, ؾَقفقا

ْتٚ وفتؽ احلّتُد » :ومقؼـقل ،ن يزيد سموىمل اًمذيمرويسـ ًمؾؿلمقم يمغػمه أ ومتؾَء  ,متؾَء افستاء ,ربَّ

 ،ٕكـف ذيمـر مشــروع ذم اًمصـالة أؿمـبف ؾمـو ر إذيمـور :(4)«ومؾَء مٚ صئٝ ِمتـ صتتلٍء بًتُد  ,إرض

                                 
 (.771« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.738« )اًمبخوري» فأظمرضم (1)

 (.191« )مسؾؿ» أظمرضمف (3)

 (.178« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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 .وهذا اًمذيمر ورد ذم طمديٌ اسمـ قمبوس 

 .ومفق دقموٌء سموٓؾمتجوسمي ،اًمؾفؿ اؾمتجى :(شّع اهلل دـ ْحده) :ومًْك

ويؼول ومقف مـو ىمقـؾ ذم اًمتؽبـػم  ،ٕكف ذيمر اكتؼول :اًمتسؿقع يؽقن طمول اًمرومع مـ اًمريمقع :تْبٔف •

 .مـ أكف يؽقن أصمـوء آكحـوء ،قمـد اًمريمقع

ْٚ وفؽ » :وبًَد ؿِِٔٚمٓا) :ؿقفف ُد اْفتَح َربَّ َٝ متـ  ,وِمتؾَء إرضِ  ,ِمتْؾَء افستاءِ  ,ّْ وِمتؾَء متٚ ِصتْئ

ُد  ًْ  (.شرٍء َب

 .(رسمـو وًمؽ احلؿد) :ؼقل اعمصكمسمعد اًمؼقوم مـ اًمذيمر ي

ومقؽقن اعمـػـرد واسمـوم ىمـد  عـو سمـلم  ،واعملمقم ،واسموم ،هق اعمـػرد :واًمذي يؼقل هذا اًمذيمر

 .اًمتسؿقع واًمتحؿقد

َُقُفقا» :^ ىمقًمف :وافدفٔؾ ♦ َْٚ َوَفَؽ  :َؾ ُد اْفتَح َربَّ  .يعؿ اجلؿقع وهذا ظمطوٌب  ،(1)شّْ

ًِف) :ؿقفف ْٚ» :ومٖمقٌم   َرْؾ ُد اْفتَح َوَفَؽ  َربَّ  (.ؾَط شّْ

شتّع » :ومؼـط، وٓ يؼـقل« ربْتٚ وفتؽ احلّتد» :اعملمقم يؼقل قمـد رومعف مـ اًمريمقع هذا اًمذيمر

 .شاهلل دـ ْحده

َع  :إَِذا َؿَٚل » : طمديٌ أكس :وافدفٔؾ ♦ ِّ ـْ َْحَِدُه, اهللَُش َ
ِ َُقُفقا د َْٚ َوَفَؽ  :َؾ ُد اْفتتَح َربَّ ّْ»(2) ،

َع  :إَِذا َؿتَٚل اإِلَمتٚمُ » :وً مرومققم  وطمديٌ أيب هريرة ِّ قُفتقا اهللَُشت َُ ـْ َْحِتَدُه, َؾ ت :دَِت ُٓ َْتٚ َفتَؽ افِ ؿَّ َربَّ

ُد اْفتَح  ـْ َواَؾَؼ ؿقفتف َؿتْقَل  :ّْ ُف َم َّٕ َّ َؾِ٘ ِٜ اْفتت َُ بِتفِ  ,اَلنِ ْٕ ـْ َذ َم ِمت تدَّ ََ تَر َفتُف َمتٚ َت
ٍِ وطمـديٌ أيب مقؾمـك  ،(3)شُؽ

 .اًمسوسمؼ

                                 
 .موًمؽ سمـ أكس طمديٌ مـ( 111« )مسؾؿ»و(، 895« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.111« )مسؾؿ»و(، 895« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.199« )مسؾؿ»و(، 781« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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زِّ ) :ؿقفف َُ  (.اً ثؿ خَيِري ُم

 :وافتدفٔؾ :وٓ يرومع يديـف طمقـفـو ،سموًمتؽبػم وً ومنكف خير ًمؾسجقد كوـمؼ ،ذا ومرغ مـ ذيمر آقمتدالإ

ُجقدِ » :ومقفو ،طمديٌ اسمـ قمؿر اعمتؼدم ذم رومع اًمقديـ ُؾ َذفَِؽ ِ  افسي ًَ ٍْ َٚن َٓ َي ـَ  .(1)شَو

ِٜ أظوٚءٍ  اً شٚجد) :ؿقفف ْٔفِ  :ظذ شبً َِ ْٔفِ  ,ِرْج َبَ  ـْ فثؿ َج  ,ثؿ َيَدْيفِ  ,ثؿ ُر ٍِ ْٕ َٓ ِف مع َأ  (.ْب

 :حٝ هذه اجلِّٜ مسٖف ٚن

ــؿَ أن يُ  :هٔئتتٜ افستتجقد :إوػ  ،اجلبفــي مــع إكــػ :هــذه إقمضــوء اًمســبعي قمــغم إرض ـَ ؽِّ

 .ومقفو يمؾفو وً وضمقسم ،أـمراف اًمؼدملم ،واًمريمبتلم ،واًمقديـ

ِٜ أَ » :وً مرومققمـ طمـديٌ اسمـــ قمبـوس  :وافتدفٔؾ ♦ ًَ َظتتَذ  :ْظُيتؿٍ ُأِمتتْرُت َأْن َأْشتُجَد َظتَذ َشتتْب

ِٜ اْفتتتَج  َٓ تتفِ - ْب ٍِ ْٕ َٔتتِدِه َظتتَذ َأ ـِ  -َوَأَصتتَٚر بِ َٔتتَدْي َبَ ْغِ  ,َواْف ـْ َٔتتَٚب  ,َوافتتري َٝ افثِّ تت
ٍِ ُْ َٕ  َٓ , َو تتَدَمْغِ ََ َوَأْضتتَراِف اْف

رَ  ًَ  .(2)شَوافنَّ

 .صمؿ سمقديف ،سملّم أكف يبدأ ذم اًمسجقد سمريمبتقف :افثٕٜٚٔ

وموًمصـالة  ،أو ريمبتقـف ،ؾمـقاء ىمـدم يديـف ،سمؽؾـقفام ضمـو زةأن اًمصـالة  ،سموشمػوق اًمعؾامءواقمؾؿ أكف 

 .، واعمشفقر مـ اعمذهى، أن إومضؾ شمؼديؿ اًمريمبتلم(3)صحقحي

 (.وفق مع حٚنٍؾ فٔس مـ أظوِٚء ُشجقدِه) :ؿقفف

حيـقل  ،وًمق وضمد قمؾقفو طمو ـؾ ًمـقس مــ أقمضـوء اًمسـجقد ،يصح اًمسجقد قمغم هذه إقمضوء

 .سملم اًمعضق وسملم اعمصغم

 ؿ يؼررون أن احلقا ؾ مـ أقمضوء اًمسجقد صمالصمي أىمسوموأهؾ اًمعؾ: 

   .أن يؽقن احلو ؾ مـ أقمضوء اًمسجقد (1

                                 
 (.399« )مسؾؿ»و، ًمف واًمؾػظ( 735« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.199« )مسؾؿ»و، ًمف واًمؾػظ( 811« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (119 /11) شمقؿقي اسمـ ومتووى  ؿقع (3)
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ٕكـف ل  :ئومـال جيـز :ًمق ووع يديف أو رضمؾقف إطمدامهو قمغم إظمرى، أو ؾمجد قمغم يديـف :مثٚفف

 .يسجد قمغم إقمضوء اًمسبعي

   .ًمؽـف متصؾ سموعمصكم ،أن يؽقن احلو ؾ مـ همػم أقمضوء اًمسجقد (1

 :ًمق ؾمجد قمغم ؿمامهمف أو ـمرف صمقسمف أو كحق ذًمؽ، ومفذا :فمثٚف

ـِ َموًمٍِؽ  طمديٌ :، واًمدًمقؾإن يمون سمعذر ومقجقز .أ َُٕهتعِّ َمتَع َرُشتقِل » :ىَمـوَل   أكس سْم َّْتٚ  ـُ

ةِ  ^ اهللِ َْرضِ اْفتتتَح ِ  ِصتتدَّ ْٕ ـْ ا َ تتُف ِمتت َٓ ـَ َجْب تت ُِّ َّ ٚ َأْن ُي َٕ , َؾتتَِ٘ذا مَلْ َيْستتَ ىِْع َأَحتتُد َثْقَبتتُف َؾَستتَجَد َبَستتَط  ,رِّ

ْٔفِ  َِ    .(1)شَظ

   .ومقؽره :وإن يمون سمغػم قمذر .ب

 .قمـ اعمصكم أن يؽقن احلو ؾ مـػصالً  (3

يؽـره أن  :كسـون سمسـجودة ومقوـعفو قمـغم إرض ومقجـقز، ًمؽــ ىمـول اًمػؼفـوءإًمـق ضمـوء  :مثٚفف

 .ٕكف يشبف ومعؾ اًمراومضي ذم صالهتؿ :خيص ضمبفتف سمام يسجد قمؾقف

ْٔفِ وَُيِٚ  َظُوَديْ ) :ؿقفف ْٔفِ  ,وَبْىَْف ظـ َؾِخَذْيف ,ِف ظـ َجَْْب ُق ُرـبَ  رِّ ٍَ  (.وُي

   .ؿمـرع اعممًمػ ذم سمقون اًمصػي اًمؽومؾي ًمؾسجقد

 واًمسجقد ًمف صػتون: 

   .حويسبِّ  ،، وهل أن يسجد قمغم إقمضوء اًمسبعيي ز  :إوػ

 :وشمؽقن سملمقر يمومؾي، وهل مو سمقـف اعممًمػ هـو، :افثٕٜٚٔ

ـِ سُمَحْقـَـيَ  اهللِحلـديٌ قَمْبـِد  :قمــ ضمـبقــف أن جيـوذم قمضـديف -1 تتَٚن إَِذا  ^َأنَّ افَّْبِتلَّ » : سْمــ ـَ

َج َبْغَ َيَدْيفِ  ْٔفِ  ,َصذَّ َؾرَّ َُٔٚض إِْبَى  .(2)شَح َّك َيْبُدَو َب

تُجقدِ » :وً مرومققمـ حلـديٌ أكـس  :جيوذم سمطـف قمــ ومخذيـف -1 َٓ َيْبُستْط  ,اْظَ تِدُفقا ِ  افسي َو

                                 
 (.619« )مسؾؿ»و(، 385« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.195« )مسؾؿ»و(، 399« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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ْؿ ذِرَ  ـُ ِٛ َأَحُد ِْ َُ بَِسَٚط اْف ْٕ ِْٔف ا    .(1)شاَظ

سمحقـٌ جيعـؾ سمطــف  ،وٓ يـضـؿ ويــؽؿش ،أٓ يؿتـد ذم ؾمـجقده :ومـ آقمتدال ذم اًمسجقد

   .سمؾ يعتدل ،قمغم ومخذيف

َج َبتْغَ َؾِخَذْيتفِ » : حلديٌ أيب محقد اًمسوقمدي :سملم ريمبتقف ُق يػرِّ  -3 َؽتْرَ  ,َوإَِذا َشتَجَد َؾترَّ

ـْ َؾِخَذْيفِ َحِٚمٍؾ َبْىَُْف َظَذ َرْ   .(2)«ٍء ِم

َْظَذ » :ويَقُل ) :ؿقفف ْٕ َ ا  (.شُشْبَحَٚن َريبِّ

ؾمبحون ريب إقمغم، وؾمبؼ ذيمر إدًمي قمغم هذا، وأصـحفو طمـديٌ طمذيػـي  :يؼقل ذم اًمسجقد

َْظَذ » :عمو ؾمجد ضمعؾ يؼقل ^أكف  :سمـ اًمقامن ْٕ َ ا  .(3)«ُشْبَحَٚن َريبِّ

زِّ ) :ؿقفف َُ  .(اً ثؿ َيرؾُع رأَشف ُم

ويؽؼم أصمـوء رومعف، ويؽقن  ،-سمدون رومع ًمؾقديـ- ومنكف يرومع رأؾمف ،إذا أراد اًمرومع مـ اًمسجقد

 .وشمؼدم اًمؽالم قمغم هذا ،ٕكف ذيمر اكتؼول :واكتفوؤه سموكتفو ف ،اسمتداء اًمتؾػظ سموًمتؽبػم سموسمتداء اًمرومع

ص) :ؿقفف َسِ ٍْ َْٚهُ  ًٚ ٕٚصب ,ُيساهُ  ًٚ وََيُِِس ُم ّْ  (.ُي

 .وً جيؾس مػؽمؿم سمعد رومعف مـ اًمسجقد

وجيعـؾ فمفرهـو ًمـألرض، وجيؾـس قمـغم سمطـفـو،  ،أن يػرش رضمؾف اًمقســرى :وصٍٜ آؾساش

 .ويـصى اًمقؿـك، ويستؼبؾ سملصوسمعف اًمؼبؾي

ــي  :دفٔؾافتتو ــديٌ قمو ش ــً طم ُٔستتترى» :ىموًم تتُف اْف َِ تتِرُش ِرْج ٍْ تتَٚن َي ـَ تتُف  ,َو َِ ُٛ ِرْج َوَيِْْهتت

َْك ّْ ُٔ  .(4)شاْف

                                 
 (.193« )مسؾؿ»و(، 531« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.1/89« )اسرواء» ذم إًمبوين ووعػف(، 1/166) فؼلواًمبق(، 735« )داود أسمق» أظمرضمف (1)

 (.771« )مسؾؿ» أظمرضمف (3)

 (.198« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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ٍِ » :ويَقُل ) :ؿقفف  (.شْر ِِل َربِّ اْؽ

 .«همػر زمارب » :ىمقل :اًمذيمر اًمقاضمى ذم اجلؾسي سملم اًمسجدشملم

ْحتق» :وومقف ،سمـ اًمقامن ذيػي طُم طمديٌ  :وافدفٔؾ َٕ تْجَدَتْغِ  تُد ؾِتَٔا َبتْغَ افسَّ ًُ َْ تَٚن َي ـَ ـْ  اً َو ِمت

قُل  َُ َٚن َي ـَ ْر ِِل  :ُشُجقدِِه, َو ٍِ ْر ِِل  ,َربِّ اْؽ ٍِ  .(1)شَربِّ اْؽ

َٜ ـُٕٚوػوَيْسُجُد اف) :ؿقفف  (.ثٕٚٔ

 .أكف ذم اًمسجدة اًمثوكقي يػعؾ ويؼقل يمام ومعؾ وىمول ذم إومم :أي

زِّ ) :ؿقفف َُ ْٔف ًٚ ٕٚهو ,اً ثؿ َيْرَؾُع ُم  (ظذ ُصُدوِر َؿَدَم

 .وً سمعد أن يرومع مـ اًمسجدة اًمثوكقي يؼقم واىمػ

د) :ؿقفف ِّ  َ ًْ َؾ  اً ُم ُٓ ِْٔف إن َش َبَ  ـْ  (ظذ ُر

 يمـام ذم طمـديٌ وا ـؾ سمــ  ،^ًمػعـؾ اًمـبـل  :قمـغم ريمبتقـف اً دأن يؼقم معتؿ :صٍٜ افْٓقض

 .(2)شوإذا هنض رؾع يديف ؿبؾ رـب ٔف» :وومقف ،طمجر

َٜ ـذفؽ) :ؿقفف َٜ  ,وُيَهعِّ افثٕٚٔ ذَ  ,وآش ٍ َٚح  ,مٚ ظدا اف حريّ ِٜ  ,واف ًقي َّٔ  (.وَتديَد افِّْ

 :إٓ ذم أمقرإذا ىموم مـ اًمسجقد ومنكف يصكم اًمريمعي اًمثوكقي يموٕومم ذم يمؾ ؿمـلء، 

   .ٕهنو ٓ شمؽقن إٓ ذم أول اًمصالة :ومال يؽؼم :تُبرة اإلحرام -1

وٓ يؼـرأه، وًمـق وموشمـف أو  ،ومـال يسـؽً ًمـف :وؿراءة دظٚء آش ٍ ٚح ,افسُقت فالش ٍ ٚح -1

   .ٕكف ؾمـي وموت حمؾفو :كسـقف ذم اًمريمعي إومم

 .، وىمد وضمدتٕن اًمصالة يؽػقفو اؾمتعوذة واطمدة :ٓ يس ًٔذ مرًة أخرى -3

                                 
 واًمبقفؼل(، 897« )موضمف اسمـ»و(، 199« )اًمـسو ل»و(، 871« )داود أسمق»و(، 38/393« )أمحد» أظمرضمف (1)

 .وصححف( 1/171« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 1/111)

 إًمبوين ووعػف(، 881« )موضمف اسمـ»و(، 1989« )اًمـسو ل»و(، 168« )اًمؽممذي»(، 838)« داود أسمق» أظمرضمف (1)

 (.1/75« )اسرواء» ذم
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   .ٕن إصؾ أكف مستصحى اًمـقي ألو :ٓ َيدد افْٜٔ -1

تَٚن َرُشتقُل اهللِ» :طمديٌ أيب هريرة :وافدفٔؾ ظذ ترك آش ٍ ٚح واف حريّٜ   افثٕٜٚٔ ♦  ^ ـَ

َراَءَة بِت َِ َ َح اْف ٍْ ِٜ اْشَ  َٔ
ِٜ افثَِّٕٚ ًَ ـْ ـَ افرَّ ْٝ  (پ پ پ پ)إَِذا هَنََض ِم ُُ  .(1)شَومَلْ َيْس

                                 
 (.599« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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 : ٚل ادٗفػؿ

ص] َْتك وبَِْْهت ,وَيداُه ظذ َؾِخَذْيتفِ  ًٚ ثؿ ََيُِِس ُمٍَسِ ّْ ُٔ ت اْف تبُِض ِخَْْكَ َْ تُؼ إهبَٚمٓتٚ متع  ,َرهٚتَي ِِّ وُُيَ

ِده ,افُقْشتتَىك ٓي ُٔستتت ,وُينتتتُر بَستتبََّٚب ِٓٚ   َتَنتتت َّٔتتتُٚت هللَِِّ» :َرى وَيَتتقُل توَيْبُستتُط اف وافهتتتِقاُت  ,اف َِّح

ِّٔبُٚت  ُٜ اهللِ وبرـُٚتتف افسالمُ  ,وافى تٚ افْبتلي وَرْحت  ,افستالُم ظِْٔتٚ وظتذ ِظبتٚدِ اهللِ افهتٚحلغَ  ,ظِٔتؽ أهيي

ُد أن ٓ إفَف إٓ اهللُ َٓ د ,َأْص َّّ ُد أنَّ ُُم َٓ ُل  ,شَظْبُده ورشقُفف اً وَأْص ُد إَوَّ ٓي   .هذا اف ََّن

تدٍ » :ثؿ يَقُل  َّّ تدٍ  ,افِٓؿَّ صؾِّ ظتذ ُم َّّ َِّ  ,وظتذ آِل ُم َٝ ظتذ آِل إبتراهٔؿَ ـتا َصت إٕتؽ َْحٔتٌد  ,ْٔ

دٍ  ,جَمٌٔد  َّّ دٍ  ,وبِٚرْك ظذ ُم َّّ َٝ ظذ آِل  ,وظذ آِل ُم ـْ وَيست ًُٔذ متـ  ,شإٕؽ َْحٌٔد جَمٌٔد  ,براهٔؿَ إـا بَٚر

ْزِ  ,ظذاِب َجَّْٓؿَ  ََ ِٜ  ,وظذاِب اف َّ وؾِ ْ َٔٚ واْفت َّ ْح ٚلِ  ,َاِت اْفت جَّ  ادستِٔح افتدَّ
ِٜ ثتؿ  ,دَ وَيتدظق بتا َورَ  ,وؾِ ْت

ُؿ ظـ ئِّْف ِِّ ُٜ اهللِ» :ُيَس ٍٜ  ,وظتـ َيستِٚره ـتذفؽ ,شافستالُم ظِتُٔؿ ورْحت َّٔت  أو ُربٚظ
ٍٜ َّٔت
وإن ـتٚن   ُثاَلثِ

زِّ  َُ لِ  اً هَنََض ُم ِد إَوَّ ٓي ِٜ بت ,بًَد اف َن َل ـٚفثٕٚٔ َِ ِده إختِر  ,ؾَط (احلُّد )وَصذَّ مٚ َب ٓي ِِتُس   َتَنت ثؿ ََيْ

ـ ُِفوادر ,ًٚ ُمَ َقرِّ ِْٔٓٚ ,فُـ َتُوؿي ٍَٕسٓٚ ,أُة مث ِّ ِٛ َي ٚ   جِٕٚ َٓ ْٔ َِ  .[وُتْسِدُل ِرْج

ص) :ؿقفف  (.ًٚ ثؿ ََيُِِس ُمٍَسِ

يـتفـل إمم اًمتشـفد، وهـق  ،-إٓ ومـقام ؾمـبؼ سمقوكـف-سمعدمو يؼـقم ويـليت سموًمريمعـي اًمثوكقـي يمـوٕومم 

، وؾمـبؼ ذيمـر صـػي وً مػؽمؿمـ اًمتشفد إول ذم اًمثالصمقي واًمرسموقمقـي، وإظمـػم ذم اًمثـو قـي، ومـقجؾس ًمـف

   .آومؽماش

تِرُش » :ىموًمً طمديٌ قمو شي  :وافدفٔؾ ♦ ٍْ تَٚن َي ـَ , َو َٜ َّٔت َ تْغِ اف َِّح ًَ ـْ تؾِّ َر ـُ تقُل ِ   َُ َٚن َي ـَ َو

ُٔسترى ُف اْف َِ َْك ,ِرْج ّْ ُٔ ُف اْف َِ ُٛ ِرْج  .(1)شَوَيِْْه

تبُِض ِخَْْهت ,وَيداُه ظتذ َؾِخَذْيتفِ ) :ؿقفف َْ َْتك وبِْْ تَي ّْ ُٔ تُؼ إهبَٚمٓتٚ متع افُقْشتَىك ,َرهٚتَهتَر اْف ِِّ  ,وُُيَ

ِده ٓي َُٔسى ,وُينُر بَسبََّٚب ِٓٚ   َتَن    (.وَيْبُسُط اف

                                 
 (.198« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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 أؿمور اعمصـػ ومقام يتعؾؼ سمصػي اجلؾقس ًمؾتشفد إمم أمقر: 

أن يؼــبض اخلـصـــر واًمبـصـــر، وحيؾــؼ اسهبــوم مــع اًمقؾمــطك،  :صــػي ووــع اًمؽػــلم :إول

   .ؿـك، وشمؽقن اًمؽػ اًمقسـرى مبسقـمي، وهذه اًمتل ذيمرهو اعممًمػويشـػم سموًمسبوسمي ًمؾقد اًمق

 .يضع يديف قمغم ومخذيف، وؾمبؼ ذيمر اًمدًمقؾ :ووع اًمقديـ مع اًمؽػلم :افثٕٜٚٔ

 .يشـػم هبو ذم يمؾ اًمتشفد :مو يتعؾؼ سموًمسبوسمي :افثٚفثٜ

 ٜأن اعمعبقد واطمد، ويــقي سموسؿمـورة اًمتقطمقـد واسظمـالص :واحلُّٜ مـ اإلصٚرة بٚفسبٚب 

 .وآقمتؼود ،واًمػعؾ ،ذم اًمتقطمقد سملم اًمؼقل وً ومقؽقن ضمومع ،ومقف

َّٔتتُٚت هللَِِّ» :وَيَتتقُل ) :ؿقفتف ِّٔبتتُٚت  ,اف َِّح ُٜ اهللِ  ,وافهتِقاُت وافى تتٚ افْبتتلي وَرْحتت افستتالُم ظِٔتؽ أهيي

ُد أن ٓ إفتَف إٓ اهللُ ,افسالُم ظِْٔتٚ وظتذ ِظبتٚدِ اهللِ افهتٚحلغَ  ,وبرـُٚتف َٓ َٓ  ,َأْصت تدوَأْصت َّّ َظْبتُده  اً ُد أنَّ ُُم

ُل  ,شورشقُفف ُد إَوَّ ٓي  (.هذا اف ََّن

 وهـق اًمـقارد ذم طمـديٌ اسمــ مسـعقد ،هذه صػي اًمتشفد إول اًمذي يؼقل اعمصـكم ذم شمشـفده

َّْٚ َمَع افَّْبِلِّ » :ىمول  ـُ َّْٚ إَِذا  َْٚ ^ـُ ِْ اَلةِ ُؿ ت :ِ  افهَّ ـْ ِظَبتٚدِِه, افسَّ اَلُم َظتَذ اهللِ ِمت اَلُم َظتَذ ُؾتاَلٍن افسَّ

َٚل افَّْبِلي  ََ َُقُفقا :^َوُؾاَلٍن, َؾ اَلُم َظَذ اهللِ :َٓ َت ـْ ُؿقُفتقا اهللََؾِ٘نَّ  :افسَّ اَلُم, َوَفُِت َّٔتُٚت هللَِِّ :ُهَق افسَّ  ,اف َِّح

َقاُت  َِ ُٜ اهللِ وَ  ,َوافهَّ ت ٚ افَّْبِتلي َوَرْْحَ َ َْٔؽ َأهيي َِ اَلُم َظ َِّٔبُٚت, افسَّ َْْٔتٚ َوَظتَذ ِظَبتٚدِ اهللِ َوافىَّ َِ تاَلُم َظ ُٚتتُف, افسَّ ـَ َبَر

غَ  ٚحِلِ ُ ؿْ  :افهَّ ِْ ْؿ إَِذا ُؿ ُُ َّٕ َاءِ  :َؾِ٘ ؾَّ َظْبٍد ِ  افسَّ ـُ ُد َأْن َٓ إَِفتَف إَِّٓ  ,َأَصَٚب  َٓ تَاِء َوإَْرِض, َأْصت َأْو َبْغَ افسَّ

د ,اهللُ َّّ ُد َأنَّ ُُمَ َٓ ْٔفِ َظْبُدُه َوَرُشقفُ  اً َوَأْص َظِٚء َأْظَجَبُف إَِف ـَ افدي ُ ِم َْٔدُظق ,ُف, ُثؿَّ َيَ َخرَّ  .(1)شَؾ

دٍ » :ثؿ يَقُل ) :ؿقفف َّّ تدٍ  ,افِٓؿَّ صؾِّ ظذ ُم َّّ َٝ ظتذ آِل إبتراهٔؿَ  ,وظتذ آِل ُم ْٔ َِّ إٕتؽ  ,ـتا َصت

دٍ  ,َْحٌٔد جَمٌٔد  َّّ دٍ  ,وبِٚرْك ظذ ُم َّّ َٝ ظذ آِل  ,وظذ آِل ُم ـْ  (.شإٕؽ َْحٌٔد جَمٌٔد  ,براهٔؿَ إـا بَٚر

ذم  ^إذا ومرغ مـ اًمتحقوت ومنكف يؽقن ىمد اكتفـك مــ اًمتشـفد إول، أمـو اًمصـالة قمـغم اًمـبـل 

 .ومنهنو شمؽقن ذم اًمتشفد إظمػم ،اًمتشفد

                                 
 (.191« )مسؾؿ»و(، 835« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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َْْٔٚ َرُشتقُل » :ىمول طمديٌ يمعى سمـ قمجرة  :ودفِٔٓٚ ♦ َِ َْتٚ ^ اهللَِخَرَج َظ ِْ َُ َؿتْد َظَرْؾَْتٚ  :َؾ

 َِ ُؿ َظ ِِّ َس ُٕ َْٔػ  َُٕهعِّ ـَ َْٔػ  َُ َْٔؽ  َْٔؽ, َؾ َِ ت :ُؿقُفقا :َؿَٚل  ؟َظ ُٓ تدٍ افِ َّّ تَا  ,ؿَّ َصتؾِّ َظتَذ ُُمَ ـَ تٍد,  َّّ َوَظتَذ آِل ُُمَ

َٝ َظَذ آِل إِْبَراِهٔؿَ  ْٔ َِّ ٌٔد,  ,َص ََّٕؽ َْحٌِٔد جَمِ ُٓ إِ دٍ افِ َّّ َٝ َظتَذ آِل  ,ؿَّ َبِٚرْك َظَذ ُُمَ ت ـْ َا َبَٚر ـَ ٍد,  َّّ َوَظَذ آِل ُُمَ

ٌٔد  ,َراِهٔؿَ إِبْ  ََّٕؽ َْحٌِٔد جَمِ  .(1)شإِ

تْزِ  ,وَيس ًُٔذ متـ ظتذاِب َجٓتَّْؿَ ) :ؿقفف ََ ِٜ  ,وظتذاِب اف َّ وؾِ ْت َٔٚ واْفتت َّ ْح ِٜ ادستِٔح  ,َاِت اْفتت وؾِ ْت

ٚلِ  جَّ  (.افدَّ

مــ قمـذاب ضمفــؿ، » :ومنكـف يسـتعقذ سمـوهلل مــ هـذه إرسمـع ،^إذا ومرغ مـ اًمصالة قمغم اًمـبل 

 .«عمحقو واعمامت، وومتـي اعمسـقح اًمدضمولوقمذاب اًمؼؼم، وومتـي ا

ْذ بِتت» :وً مرومققمــ طمــديٌ أيب هريــرة  :ودفِٔتتف ♦ ًِ َْٔستتَ  ِْ ْؿ َؾ ـُ َد َأَحتتُد َّٓ ـْ َأْرَبتتعٍ  ٚهللِإَِذا َتَنتت  ,ِمتت

َُقُل  ُٓ  :َي ِٜ افِ ـْ ؾِْ َْ , َوِم ْزِ ََ ـْ َظَذاِب اْف ََّْؿ, َوِم َٓ ـْ َظَذاِب َج َّ ؿَّ إِنِّ َأُظقُذ بَِؽ ِم َٔٚ اْفتت َّ وَ ْح ـْ اْفتت َاِت, َوِمت

 ِٜ َّ صتر ؾِْ َْ ٚلِ اْفت جَّ  .(2)شستِٔح افدَّ

 (.وَيدظق با َوَردَ ) :ؿقفف

 :يسـتحى ًمـف أن يـدقمق اهلل سمـام ؿمـوء مــ ظمـػمي اًمـدكقو وأظمــرة ،سمعـد آؾمـتعوذة مــ إرسمـع

ـَ » :وومقـف ،اعمتؼـدم طمـديٌ اسمــ مسـعقد  :وافدفٔؾ ُ ِمت َّ ُثتؿَّ َيَ َخترَّ ِٜ َمتٚ َصتاْفتت ََٖف وقمــد ، (3)شٚءَ ْس

ْٔفِ » :اًمُبخوِري َظِٚء َأْظَجَبُف إَِف ـَ افدي ُ ِم َْٔدُظق ,ثؿَّ َيَ َخرَّ  .(4)شَؾ

ُؿ ظـ ئِّْف) :ؿقفف ِِّ ُٜ اهللِ» :ثؿ ُيَس  (.وظـ َيسِٚره ـذفؽ ,شافسالُم ظُِٔؿ ورْح

 .ومنكف يسؾؿ مـ صالشمف ،إذا اكتفك مـ اًمتشفد

افستتالم  :ـتٚن يستِؿ ظتـ ئّْتف ^افْبتل أن » :طمـديٌ اسمــ مسـعقد واسمــ قمؿــر :وافتدفٔؾ ♦

                                 
 (.196« )مسؾؿ»و(، 3379« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.588« )مسؾؿ»و(، 1377« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.191« )مسؾؿ» أظمرضمف (3)

 (.835« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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 .(1)شافسالم ظُِٔؿ ورْحٜ اهلل :ظُِٔؿ ورْحٜ اهلل, وظـ يسٚره

 .(2)شوحِِٔٓٚ اف سِٔؿ» :حلديٌ قمكم  :وهبذا شمـتفل صالشمف

صمؿ يؾتػً إمم يؿقـف، سمحقٌ يؽقن متوم ؾمالمف مـع  ،سموًمتسؾقؿ ووضمفُف إمم اًمؼبؾي يبتدئؿ واعمسؾِّ 

وهـق مسـتؼبؾ اًمؼبؾـي، ويؾتػـً  ،«اًمسـالم قمؾـقؽؿ» :ومقؼـقل ،عؾ ذم اًمقسـورآظمر آًمتػوت، ويمذا يػ

   .سموًمرمحي

ٍٜ ) :ؿقفف َّٔ
زِّ  ,وإن ـٚن   ُثاَلثِ َُ ٍٜ هَنََض ُم َّٔ لِ  اً أو ُربٚظ ِد إَوَّ ٓي  (.بًَد اف َن

إذا يمون ذم صالة صمالصمقي يموعمغرب، أو رسموقمقي يموًمعشوء وهمػمهو، ومنكـف يؼـقم سمعـد اًمتشـفد إول 

 .ش...فف إٓ اهللإأصٓد أن ٓ » :يـتفل مـ ىمقلطمقـام 

وهــذا هــق اعمــذهى، ويــدل ًمــف  ،ذم اًمتشــفد إول ^أكــف ٓ يصــكم قمــغم اًمـبــل  :وفمــوهر هــذا

تاَلةِ » :ىمـول ،قمـ شمشفد رؾمقل اهلل اً خمؼم ،طمديٌ اسمـ مسعقد تَٚن ِ  َوَشتِط افهَّ ـَ هَنَتَض  ,ُثتؿَّ إِْن 

ِدهِ  ٓي ـْ َتَن ُرُ  ِم ٍْ  .(3)ش...ِحَغ َي

   .اً وٓ يرومع يديف أصمـوء رومعف مـ اًمتشفد إول مؽؼم

ــي مقاوــع ومؼــططمــديٌ اسمـــ قمؿــر :وافتتدفٔؾ ♦ ــف اًمرومــع ذم صمالصم ــػمة  :وهــل ،، وومق شمؽب

 .(4)اسطمرام، واًمريمقع، واًمرومع مـف

                                 
« موضمف اسمـ»و(، 1119« )اًمـسو ل»و(، 195« )اًمؽممذي»(، 966« )داود أسمق»و(، 7/311« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/17« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 911)

« اًمدارمل»و(، 175« )موضمف اسمـ»و(، 3« )اًمؽممذي»و(، 61« )داود أسمق»و(، 1/191« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.3/189« )اعمجؿقع» ذم اًمـقوي وصححف(، 1/539)

 ىمول(، 1/161« )أصمور معوين ذح» ذم واًمطحووي(، 791« )ظمزيؿي اسمـ»و(، 7/391« )أمحد» أظمرضمف (3)

ُؼقنَ  َوِرضَموًُمفُ  َأمْحَدُ  َرَواهُ »(: 1/111« )اًمزوا د  ؿع» ذم األقثؿل  .«ُمَقصم 

 (.399« )مسؾؿ»و(، 736« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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ِٜ بت) :ؿقفف َل ـٚفثٕٚٔ َِ  (.ؾَط (احلُّد )وَصذَّ مٚ َب

 ،وٓ شمؽبـػمة إطمـرام ،قفام دقمـوء آؾمـتػتوحومال يؼرأ ومـ :اًمريمعي اًمثوًمثي واًمراسمعي شمؽقكون يموًمثوكقي

  .يؼتصـر ومقفام قمغم اًمػوتي ومؼط :وً يمام شمؼدم، وأيض

ــ :وافتتدفٔؾ ــوسمرطم َ ْغِ » :ديٌ ضم ًَ ـْ َمتتِٚم ِ  افتترَّ تتَػ اإْلِ ِْ ًَهتتتر َخ تتِر َواْف ْٓ تتَرُأ ِ  افيي َْ َٕ َّْتتٚ  ـُ

َْٔغِ  ُوَف ْٕ ِٜ اْفَُِ ِٚب َوُشقَرةٍ  ,ا ِٚحَ ٍَ ُْخَريَ  ,بِ ْٕ ِٜ اْفَُِ ِٚب َوِ  ا ِٚحَ ٍَ  .(1)شْغِ بِ

ـ) :ؿقفف ِده إخِر ُمَ َقرِّ ٓي    (.ًٚ ثؿ ََيُِِْس   َتَن

  .ذم اًمتشفد إظمػم شمسـ أن شمؽقن ضمؾستف سموًمتقرك

 :وىمد ورد ًمؾتقرك قمدة صػوت ♦

ــى إيؿـــ مػروؿمــي .1 ـــ اجلوك ضمــَؾ اًمُقســـرى ِم ــِرَج اًمرِّ ــف قمــغم  ،أن خُي وجيؾــس قمــغم َمؼعدشم

ضمؾ اًمُقؿـك مـصقسميوشمؽقن ا ،إرض    .(2)ًمرِّ

 .(3)وخيرضمفام ِمـ اجلوكى إيؿـ ،وً أن َيػرَش اًمؼدملم  قع .1

ضمؾ اًمُقؿـك ،أن َيػرَش اًمُقؿـك .3    .(4)وُيدظمؾ اًمُقسـرى سملم ومخذ وؾموق اًمرِّ

 .^قمـ اًمـبل  (5)وهذه اًمثالث كؼؾفو اسمـ اًمؼقؿ

                                 
(، 119 /1« )أصمور معوين ذح» ذم واًمطحووي(، 371 /1« )ؿمقبي أيب اسمـ»و(، 813« )موضمف اسمـ» أظمرضمف (1)

 (.3111« )اًمتحػي» ذم اعمزي ىمول يمام، مقىمقف وهق، صحقح وإؾمـوده(، 63 /1« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل

وقِمِدّي  مُحَْقدٍ  َأيب طمديٌ مـ( 818« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)  .اًمس 

« طمبون اسمـ»و(، 1961« )موضمف اسمـ»و(، 391« )اًمؽممذي»و(، 739« )داود أسمق»و(، 39/19« )أمحد» أظمرضمف (3)

 (.1/13« )اسرواء» ذم إًمبوين وصححف( 1865)

 .اًمزسمػم سمـ اهلل قمبد طمديٌ مـ( 579« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.1/115) «اعمعود زاد»: اكظر (5)
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ف) :ؿقفف ُِ ِْٔٓٚوُتْسِدُل  ,فُـ َتُوؿي ٍَٕسٓٚ ,وادرأُة مث ِّ ِٛ َي ٚ   جِٕٚ َٓ ْٔ َِ  (.ِرْج

 :ومقام شمؼدم، ًمؽـ يستثـك مـ ذًمؽ أمقر وً اعمرأة ذم صالهتو يموًمرضمؾ متوم

وسمطـفـو  ،سمـؾ شمؾصـؼ مرومؼقفـو سمجـبفـو ،ومال شمتجـورم ،أهنو شمضؿ كػسفو ذم اًمريمقع واًمسجقد -1

   .ٕكف أؾمؽم ألو :سمػخذهيو

 .(1)ٕكف أؾمؽم :قركومال شمػؽمش وٓ شمت ،إذا ضمؾسً ؾمدًمً رضمؾقفو قمـ يؿقـفو -1

 

 

 

 

 

                                 
 ،(سمدًمقؾ إٓ، اًمـسوء طمؼ ذم صمبً اًمرضمول طمؼ ذم صمبً مو أن: )واًمؼوقمدة ؿمـلء، يستثـك ٓ أكف: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .سموز اسمـ واظمتوره
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 لةةةةةةفص

 :ؿٚل ادٗفػ

تتَرُه   افهتتالةِ اف ٍُٚتتتف] ُْ ْٔتتفِ  ,ِره إػ افستتاءِ توَرْؾتتُع َبَهتت ,وُي َْْٔ واؾتتساُش  ,وإؿًتتُٚؤه ,وَتٌّتتُٔض َظ

ْٔتتِف شتتٚجد َراَظ
تته ,وَظَبُثتتف ,اً ذِ ُ ُحتتف ,وَِّتَكي ًِف ,وَتَروي ُٜ أصتتٚبِ تت ًَ ٓٚ ,وَؾرَؿ ُُ أو  ,ًٚ ْتتوأن يُتتقَن حٚؿِ  ,وَتنتتبٔ

ةِ َضًٍٚم َين ٓٔفِ  ِٜ  ,بَِحْْضَ ؾٍ  ,وَتُراُر افٍٚح ٍْ  .[ٓ مَجُْع ُشَقٍر   ؾْرٍض ـَْ

َرُه   افهالةِ اف ٍُٚتف) :ؿقفف ُْ  (.وُي

 .ذـر ادُروهٚت   افهالة  صترد ادٗفػ * 

 .آًمتػوت :إول مـ هذه ادُروهٚت

ُٝ رَ » :طمــديٌ قمو شــي ىموًمــً :وافتتدفٔؾ ظتتذ ـراه تتف ♦ َْٖف تتِٚت ِ   ^ اهللُِشتتقَل َشتت ٍَ ْف ِ ِٓ ـْ ا َظتت

اَلةِ  َٚل  ؟افهَّ ََ ْبدِ  :َؾ ًَ ـْ َصاَلةِ اْف َ ُِِسُف افنتَٔىُٚن ِم  .(1)شُهَق اْخ اَِلٌس خَيْ

تتَٚت ِ   ,َيتتٚ ُبَْتتلَّ » :^ اهللِىَمــوَل زِم َرؾُمــقُل  :ىمــول وطمــديٌ أكــس سمـــ موًمــؽ  ٍَ ْف ِ ِٓ تتَٚك َوا إِيَّ

اَلةِ  َٚت  :افهَّ ٍَ ْف ِ ِٓ َٓ ُبدَّ َؾِ٘نَّ ا َٚن  ـَ , َؾِْ٘ن  ٌٜ َُ َِ  َه
اَلةِ ِٜ  ,ِ  افهَّ ِريَو ٍَ َٓ ِ  اْف ِد  ل اف ََّىقي

ٍِ  .(2)شَؾ

ه إػ افساءِ ) :ؿقفف  (.وَرْؾُع َبَكِ

 :رومع اًمبصـر إمم اًمسامء :افثٚن مـ ادُروهٚت

تتقَن أَ » :وً مرومققمـ طمــديٌ ضمـوسمر سمـــ ؾمــؿرة  :وافتدفٔؾ ♦ ًُ تتَغَّ َأْؿتَقاٌم َيْرَؾ ِٓ  ََْْٔ ْبَهتتَٚرُهْؿ إَِػ َف

اَلةِ  َاِء ِ  افهَّ ؿْ  ,افسَّ ِٓ ْٔ َٓ َتْرِجُع إَِف َـّ َأْبَهُٚرُهؿْ » :وقمـد اًمُبخوِري ،(3)شَأْو  ٍَ    .(4)«َأْو َفُ ْخَى

                                 
 (.751« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

« اجلومع وعقػ» ذم إًمبوين ووعػف(، 6/113« )إوؾمط» ذم واًمطؼماين(، 589« )اًمؽممذي» أظمرضمف (1)

(6389.) 

 (.118« )مسؾؿ» أظمرضمف (3)

 (.759« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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وقمـغم يمراهقـي اًمـظـر إمم اًمسـامء ذم  ،اًمعؾامء  ؿعقن قمغم اًمؼقل هبـذا احلـديٌ» :ىمول اسمـ سمطول

 .(1)«اًمصالة

قمــ هقتـي  أن رومـع اًمبصــر ومقـف كـقع إقمـراض قمــ اًمؼبؾـي، وظمـروٌج  :احلُّٜ مـ هذا افْٓتلو 

 .(2)اًمصالة

ْٔفِ ) :ؿقفف َْْٔ  (.وَتٌُّٔض َظ

 .شمغؿقض اًمعقـلم :أثْٚء افهالة افثٚفٞ مـ ادُروهٚت

 :ويدل ظذ افُراهٜ أمران

َتٚ َأْْلَ ْ » :مـ هديف أن ٓ يغؿض قمقـقف، يمام ذم طمـديٌ مخقصـي َأيِب ضَمْفـؿٍ  ^ أن اًمـبل -1 ِْتل إهِنَّ

ـْ َصاَلِت  ًٚ إٍِٓ  .(3)شَظ

يمـام قمــد  ،أكف مـ ومعؾ اًمقفقد، ذيمر ذًمؽ همػم واطمد مـ أهؾ اًمعؾؿ، مـفؿ  وهـد سمــ ضمـؼم -1

 .اسمـ أيب ؿمـقبي ذم اعمصـػ

 (.وإؿًُٚؤه) :ؿقفف

تتٍٚء  ^أن افْبتتل » : ودًمقــؾ اًمؽراهــي طمــديٌ أيب هريــرة :اسىمعــوء :افرابتتع ًَ هنتتك ظتتـ َإِْؿ

 ِٛ ِْ َُ ِٚء اْف ًَ ِْ٘ؿ  .(4)شـَ

 :وؿد ذـر افًِاء أن اإلؿًٚء ٕقظٚن

 :وهق أن يـصى ىمدمقف وجيؾس قمـغم قمؼبقـف، وهـذا ورد قمــ اسمــ قمبـوس :اإلؿًٚء ادحّقد .1

                                 
 (.361 / 1) سمطول ٓسمـ «اًمبخوري صحقح ؿمـرح»: اكظر (1)

 (.311/1) قمقوض ًمؾؼووـل «اًمعؾؿ إيمامل»: اكظر (1)

 (.556« )مسؾؿ»و(، 373« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

ِمِذيخ  َرَواهُ  -سىمعوءا- قَمـْفُ  اًمـ ْفُل »(: 5/19« )مسؾؿ ذح» اًمـقوي ىمول(، 13/168« )أمحد» أظمرضمف (1) ْ هُ  اًمؽمِّ  َوهَمػْمُ

ـْ  َموضَمفْ  واسمـ قمكم روايي مـ ـِ  َوَأمْحَدَ  َأَكٍس، ِرَواَييِ  ِم ـْ  طَمـَْبؾٍ  سْم ـْ  َواًْمَبْقَفِؼلِّ  ُهَرْيَرَة، َوَأيِب  ؾَمُؿَرةَ  ِرَواَييِ  ِم  ؾَمُؿَرةَ  ِرَواَييِ  ِم

َفو َوَأؾَموكِقُدَهو َوَأَكسٍ   .«َوِعقَػيٌ  يُمؾخ
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ـ يُ »  .(1)«ِهَل اًمسخ

 .وجيؾس قمغم قمؼبقف ،هق أن يػرش ىمدمقف وجيعؾ فمفقرمهو قمغم إرض :اإلؿًٚء ادذمقم .1

ِْٔف شٚجد) :ؿقفف َراَظ
 (.اً واؾساُش ذِ

 .اومؽماش اًمذراقملم طمول اًمسجقد، سملن يؾصؼفام سموٕرض قمـد اًمسجقد :ٚمساخل

ـِ َموًمِـٍؽ  :ودفٔؾ افُراهٜ ♦ تُجقدِ » :وً مرومققمـ طمديٌ أكس سْمـ َٓ َيْبُستْط  ,اْظَ تِدُفقا ِ  افسي َو

 ِٛ ِْ َُ بَِسَٚط اْف ْٕ ِْٔف ا َراَظ
ْؿ ذِ ـُ  .(2)شَأَحُد

ومؾـف أن يعتؿـد  ،ن اطمتوج ًمطقل ؾمجقديرومع اعمصكم يديف قمـ إرض وٓ يعتؿد، ومن :ؾًذ هذا

 .سمؿرومؼقف قمغم ريمبتقف

 (.وَظَبُثف) :ؿقفف

عمو ومقف مــ  :أو همػم ذًمؽ ،أو حلقتف ،أو صمقسمف ،أو رضمؾف ،ؾمقاء سمقده :اًمعبٌ ذم اًمصالة :افسٚدس

   .وعمو ومقف مـ احلريمي ذم اًمصالة ،اكشغول اًمؼؾى

 ومـ صقر افًبٞ   افهالة: 

 .وكحق ذًمؽ ،و اًمـظر ذم ؾموقمتفاسيمثور مـ قمبثف سمؾحقتف، أ* 

  .شمؽرار إصالح صمقسمف وهمؽمشمف وشمعديؾفو *

ــل   ، معقؼقــى قمـــمســح احلصـــك ذم اًمصــالة، وىمــد ورد  * ضُمــِؾ  ^َأن  اًمـ بِ ــوَل ذِم اًمر  ىَم

ٌُ َيْسُجدُ  اَب طَمْق َ ي اًمؽمخ َٝ َؾِٚظالً » :ُيَسقِّ ْْ ـُ  أن وموًمقاطمـدة ًمؾحوضمـي ضمـو زة، وإَومم ،(3)شَؾَقاِحَدةً  ,إِْن 

 .ومؾف واطمدة ،شمؽقن اعمسحي ىمبؾ اًمصالة، ومنن ل يؿسح ىمبؾفو ومسح ذم أصمـوء اًمصالة

                                 
 (.536« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.193« )مسؾؿ»و(، 811« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.516« )مسؾؿ»و(، 1197« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)



 

 
 التعليل املكيع على  ساد املضتكيع

 
277 

ه) :ؿقفف ُ  (.وَِّتَكي

   .وهل وؾمط اسكسون ،وهق ووع اًمقد قمغم اخلوصـرة :اًمتخصـر :افسٚبع

 .(1)واًمؽراهي هل ذم طمؼ اًمرضمؾ واعمرأة، سموٓشمػوق

ُجُؾ ُخَْ ِك  ^لي هَنَك افَّْبِ » :طمديٌ أيب هريرة  :ودفٔؾ افُراهٜ َ افرَّ    .(2)شاً َأْن ُيَهعِّ

   .ٕكف مـ ومعؾ اعمتؽؼميـ واعمختوًملم :ىمقؾ :وظِٜ افْٓل ظـ ذفؽ 

   .(3)يمام ذم طمديٌ قمو شي ،ٕهنو شمشبف سموًمقفقد :وىمقؾ

 . ٕهنو شمشبف سموًمشـقطون، ورد ذًمؽ قمـ اسمـ قمبوس :وىمقؾ

ُحف) :ؿقفف  (.وَتَروي

ومفــذا  ،أصمـــوء اًمصــالة ،أو ؿمــامغ أو همػمهــو ،أو صمــقب ،سمؿروطمــي سمــلن يــؽموح :اًمــؽموح :افثتتٚمـ

   .وهل طمريمي دظمقؾي قمغم اًمصالة ،ٕكف مـ اًمعبٌ ذم اًمصالة :مؽروه

ًِف) :ؿقفف ُٜ أصٚبِ ًَ    (.وَؾرَؿ

 :واًمعؾي ذم اًمؽراهي أمران ،ومرىمعي إصوسمع :اف ٚشع

َّ » :وً مرومققم مو ورد قمـ قَمكِمو  .1 َٝ َٓ تٍ ْٕ َؽ َوَأ ًَ اَلةِ ع َأَصٚبِ    .(4)شِ  افهَّ

   .وٕكف مـ اًمعبٌ ذم اًمصالة .1

ٓٚ) :ؿقفف ُُ  (.وَتنبٔ

ْؿ » :وً مرومققمــ حلــديٌ يمعــى سمـــ قمجــرة  :شمشــبقؽ إصــوسمع :افًٚصتتتر ـُ َٖ َأَحتتُد تت إَِذا َتَقضَّ

                                 
 (.11/1) «اعمجؿقع»: اكظر (1)

 (.515« )مسؾؿ»و(، 1119« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

ًْ »: وًمػظف( 3158) «اًمبخوري» أظمرضمف (3) َعَؾ  َأنْ  شَمْؽَرهُ  يَموَك شمِ  ذِم  َيَدهُ  جَيْ  .«شَمْػَعُؾفُ  اًمَقُفقدَ  إِن  : َوشَمُؼقُل  فِ ظَمورِصَ

 قمـد أكس سمـ معوذ قمـ اًمبوب وذم(، 6389« )اجلومع وعقػ» ذم إًمبوين ووعػف(، 965« )موضمف اسمـ» أظمرضمف (1)

 .وعقػ وإؾمـوده، أمحد
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ـَ ُوُضقَءُه, ُثؿَّ َخَرَج َظِٚمد ْحَس
َٖ َّ إَِػ  اً َؾ َـّ َيَدْيفِ  ,ْسِجدِ اْفت َُ ُف ِ   ,َؾاَل ُيَنبِّ َّٕ  .(1)ش َصاَلةٍ َؾِ٘

ٕكـف  :شمؽقن طملم اخلروج ًمؾصالة، ومـ سموب أومم اًمتشبقؽ داظمؾ اًمصـالة :وـراهٜ اف نبٔؽ

   .مـ اًمعبٌ

ؿمـبؽ  ^ومفذا ٓ سملس سمـف، وىمـد ورد أن اًمـبـل  :أمو سمعد اًمػراغ مـ اًمصالة وهق ذم اعمسجد -

َْتتك َظتتَذ ا» :ذي اًمقــديـ يمــام ذم طمــديٌ ،سمــلم أصــوسمعف ّْ ُٔ ُْٔستتَوَوَضتتَع َيتتَدُه اف َوَصتتبََّؽ َبتتْغَ  ,َرىتف

ًِفِ   .(2)ش...َأَصٚبِ

 (.ًٚ وأن يُقَن حٚؿِْ) :ؿقفف

 .(3)أو ريح ،أو همو ط ،ؾمقاء سمبقل ،أن يصكم وهق طموىمـ :احلٚدي ظنتر

تتٚمِ » :وً مرومققمــ طمــديٌ قمو شــي  :ويتتدل فتتذفؽ ًَ تتُف  ,َٓ َصتتاَلَة بَِحوتتترةِ افىَّ ًُ
َٓ ُهتتَق ُيَداؾِ َو

َْخَبَثٚنِ  ْٕ  .(4)شا

 :مـ افْٓلواحلُّٜ 

 .ومال جيتؿع ىمؾبف ًمؾخشقع ذم اًمصالة ،قمغم اًمؼؾى وً أن ومقف شمشقيش -1

 .وعمو ومقف مـ اًمضـرر قمغم اًمبدن سموحلبس -1

ةِ َضًٍٚم َين ٓٔفِ ) :ؿقفف  (.أو بَِحْْضَ

 ودل ًمؾؽراهــي طمــديٌ قمو شــي  :أن يصــكم وهــق سمحضـــرة ـمعــوم يشــتفقف :افثتتٚن ظنتتتر

   .اعمتؼدم

َنتٚءُ » :وً مرومققمـ وطمديٌ أكس سمـ موًمؽ  ًَ َم اْف قا َصتاَلَة  ,إَِذا ُؿتدِّ ِي َؾْٚبتَدُءوا بِتِف َؿْبتَؾ َأْن ُتَهت

                                 
ـُ (، 1376) واًمدارمل(، 561) داود أسمق أظمرضمف (1)  .إًمبوين وصححف(، 1936) طمبون واسمـ(، 111) ظمزيؿي واسم

 .هريرة أيب طمديٌ مـ( 573« )مسؾؿ»و(، 181« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 اعمحتبس قمغم: واحلوزق سمغو ط، اعمحتبس قمغم: واحلوىمى، سمبقل اعمحتبس قمغم شمطؾؼ: احلوىمـ أن: اًمؾغي أهؾ ذيمر (3)

 (.719/3) ىمتقبي ٓسمـ «احلديٌ همريى»: اكظر، سموًمريح

 (.569« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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 َّ ِرِب اْفت ؿْ  ,ٌْ ُُ ـْ َظَنٚنِ قا َظ ُِ َج ًْ َٓ َت    .(1)شَو

 :ؿمـروط يسمثالصم اًمطعوم يؼدم قمغم اًمصالةو :ىمول اًمعؾامء

  .ومال حيتوج ًمتجفقز وكحقه ،أن يؽقن اًمطعوم طمووـراً  .1

 .وشمتقق كػسف إًمقف ،ذا اًمطعومأن يؽقن هق يشتفل ه .1

 .وً وؿمـرقم وً طمس ،قمغم شمـووًمف اً أن يؽقن ىمودر .3

وأمـو  ،أو همـػم ذًمـؽ ،أو أكف شمعلم قمؾقف آكتظور طمتك يؼمد ،مـف وً ومبلن ٓ يؽقن ممـققم :وً أمو طمس

  .وكحق ذًمؽ ،ومبلن ٓ يؽقن صو امً  :وً ؿمـرقم

   .ومال شمؽره صالشمف ،ومنذا اظمتّؾ أطمد مـ هذه اًمشـروط

وٓ خيشـع  ،اسكسـون قمـغم صـالشمف ُؾ ؼبِـومـال يُ  ،أن اًمـػس شمؽـقن متعؾؼـي سموًمطعـوم :ْٓلاف وظِٜ

 .(2)وهق ظموزم اًمذهـ ،ومُلِمر أن يليمؾ طمتك يليت اًمصالة ،ومقفو

 .واًمؽمظمقص هـو هق ذم شمرك اجلامقمي، وملمو اًمقىمً ومال يرظمص ذِم شمػقيتف

ِٜ ) :ؿقفف    (.وَتُراُر افٍٚح

 :ومفـذا مؽـروه :يؼرأ اًمػوتي ذم اًمريمعي اًمقاطمدة أيمثر مـ مـرةسملن  :شمؽرار اًمػوتي :افثٚفٞ ظنتر

 .وٓ قمـ أصحوسمف ،^ٕكف ل يرد ذًمؽ قمـ اًمـبل 

ٕن شمؽـرار اًمـريمـ اًمؼـقزم ٓ خُيِـؾخ هبقتـي اًمصـالة، وٓ شمبطـؾ  :ًمؽـ ٓ شمبطؾ اًمصالة سمتؽرارهـو

 .ًمبطؾً اًمصالة رَ رِّ اًمصالة سمتؽراره، سمخالف اًمريمـ اًمػعكم اًمذي ًمق يمُ 

 .ومال سملس ،واخلشقع ،يموًمتدسمر ،إقمودة اًمػوتي ًمغرض صحقح :ثْكويس  •

ؾٍ ) :ؿقفف ٍْ  (.ٓ مَجُْع ُشَقٍر   ؾْرٍض ـَْ

ٓ يؽره أن جيؿع أيمثر مـ ؾمقرة ذم ريمعي واطمدة، ومؾق ىمرأ اعمصـكم اًمػوتـي صمـؿ ىمـرأ ؾمـقرشملم أو 

                                 
 (.557« )مسؾؿ»و(، 671« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.1/199) رضمى ٓسمـ «اًمبوري ومتح»: اكظر (1)
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 .أيمثر ومال سملس، ؾمقاء يمون ذم صالة ومرض أو كػؾ

   :ومْٓٚ ,ويدل فف أدفٜ ظديدة ♦

تَٚن افَّْبِتلي » :وومقـف طمديٌ اسمـ مسعقد  .1 ـَ ُٝ افََّْيتٚنَِر افَّ ِتل  تْد َظَرْؾت ََ َـّ  ^َف ُٓ ْٔتَْ تُرُن َب َْ  ,َي

ـْ  ـَ ُشقَرًة ِم َر ِظنتري ـَ ُّ َؾَذ ؾِ اْفت هَّ ٍَ,  ٍٜ ًَ ـْ ؾِّ َر ـُ  .(1)شُشقَرَتْغِ ِ  

ومــ  ،إدًمـي، وهمػمهـو مــ (2)صمـؿ آل قمؿـران ،صمـؿ اًمـسـوء ،طملم ىمرأ اًمبؼـرة ^ومعؾ اًمـبل  .1

 .إٓ سمدًمقؾ ،اعمعؾقم أن مو صمبً ذم اًمـػؾ صمبً ذم اًمػرض

 :ومنن اًمػرض ورد ومقف طمـديٌ أكـس سمــ موًمـؽ  ،وإذا يمون هذان احلديثون وردا ذم اًمـػؾ

ْؿ ِ  َمْسِجِد ُؿَبٍٚء,» ُٓ مي ُٗ َهِٚر َي ْٕ َ ْٕ ـْ ا َٚن َرُجٌؾ ِم تٚ  ـَ تَرُأ هِبَ َْ َا اْؾَ َ َح ُشتقَرًة َي َِّ ـُ َٚن  ـَ َّتٚ َو تاَلةِ ُِم تْؿ ِ  افهَّ َْلُ

َرُأ بِفِ  َْ تٚ (َأَحٌد  اهللُُؿْؾ ُهَق )اْؾَ َ َح بِت  ,َي َٓ ًَ َرُأ ُشقَرًة ُأْخَرى َم َْ ٚ, ُثؿَّ َي َٓ ُرَ  ِمْْ ٍْ تَٚن َيْهتَُْع َذفِتَؽ  ,َح َّك َي ـَ َو

 ٍٜ ًَ ـْ ؾِّ َر ـُ    .(3)ش...ِ  

 .اًمػرضويمون ذم  ،^وأىمره اًمـبل  ،هق مو ومعؾف اًمصحويب :وافنٚهد ؾٔف

                                 
 (.811« )مسؾؿ»و(، 775« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 .طمذيػي طمديٌ مـ( 771« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 .معؾؼوً  اًمبخوري وذيمره(، 1/88« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 537« )ظمزيؿي اسمـ»و(، 775« )اًمؽممذي» أظمرضمف (3)
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 : ؿٚل ادٗفػ

تْ ُح ظتذ إمِٚمتف ,وَظتدي أِي  ,وفف َردي ادٚرِّ بَغ َيَدْيفِ ] ٍَ ِٜ  ,وُفتْبُس افثتقِب  ,واْف ًِامت وَؿْ تُؾ  ,وَفتػي اْف

 ٍٜ َّٔ َرٍب  ,َح َْ تؾٍ  ,وَظ َّّ تَؾ ُظْرؾت ,وُؿ ًْ ْٝ  ,متـ ؽتِر رضورةٍ وٓ َتٍريتٍؼ  ًٚ ؾت٘ن أضتَٚل افٍ ت َِ ق ,َبَى ْٓ  ,اً وفتق َشت

َقِر وَأوشُٚضٓٚوُيَبُٚح ؿراء ٓتٚ ظتذ  ,َشبََّح َرُجٌؾ  ,وإذا َٕٚبف رءٌ  ,ُة أواِخِر افسي ٍِّ ـَ ـِ  ََٝ امرَأٌة بتَبْى ٍَّ وَص

ِر إُْخَرى ْٓ ـي صتالُتف إػ ُشتسةٍ  ,و  ادستِجِد   َثْقبِتف ,وَيْبُهُؼ   افهالةِ ظـ َيسِٚره ,َط ٍٜ  ,وُتَست ؿٚنّت

ْحؾِ   افرَّ
َرةِ خِّ َٗ ُّ ٍٛ أشتقَد هَبتٍٔؿ ؾَتطْ  ,ؾ٘ػ َخط   ًٚ ِخهؾ٘ن مل ََيِْد َصٚ ,ـ ُذ  ,وَتْبُىُؾ بّروِر ـِت تقي ًَ وفتف اف َّ

ِٜ َوظٔدٍ  ٍٜ  ,ظَْد آي ِٜ َرْح  .[وفق   َؾْرضٍ  ,وافسٗاُل ظَْد آي

 (.وفف َردي ادٚرِّ بَغ َيَدْيفِ ) :ؿقفف

ؾ اًمصـالة أو همـػم آدمـل، شمبطـ ،وً آدمقـ :يمـون هـذا اعمـور وً أيـ ،يسـ ًمؾؿصكم أن يرد اعمور سملم يديـف

 .سمؿروره أو ٓ شمبطؾ

 :يس ثْك مـ ذفؽ صقر •

  .طمتك ٓ يؽقن ومقف طمرج ومشؼي :قمـد يمثرة اًمزطموم -

 ،ٕن اعمؽـون طمـؼ ًمؾطـو ػلم :، أو ظمؾـػ اعمؼـوم-مـف وً ىمريب :أي-إذا صغم ذم طموؿمـقي اعمطوف  -

ٚس وافْت ,ُمتٚ يتع بتٚب بْتل شتٓؿ صتّذ  ^رأيتٝ رشتقل اهلل » :وحلديٌ اعمطؾـى سمــ وداقمـي ىمـول

 .(1)«ةفٔس بْٔف بغ افًُبٜ شس ,يّرون بغ يديف

 (.وَظدي أِي ) :ؿقفف

سملصـوسمعف إن  ،وآؾمتسـؼوء ،جيقز ًمؾؿصكم أن يعد أيـوت واًمتسـبقحوت، واًمتؽبـػمات ًمؾعقـد

وىمـد  ،ًمقبؾـغ سمـذًمؽ اًمؽـامل وكحـق هـذا :ظمشـل أن يزيد ذم اًمتؽبػمات، أو أراد أن يعـّد اًمتسـبقحوت

وإسمـراهقؿ  ،واحلســ ،قمروة :مـفؿ ،ػ أهنؿ يموكقا يعدون أي ذم اًمصالةروي قمـ  وقمي مـ اًمسؾ

                                 
(، 1/173) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 7173« )يعغم أسمق»و(، 1916« )داود أسمق»و(، 15/115) «أمحد» أظمرضمف (1)

 (.918« )اًمضعقػي» ذم إًمبوين ووعػف
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 .(1)وهمػمهؿ يمثػم ،وـموووس ،اًمـخعل

ْ ُح ظذ إمِٚمف) :ؿقفف ٍَ  (.واْف

واًمػـتح قمـغم اسمـوم  ،ومـنن اعمـلمقم يػـتح قمؾقـف ،ذم اًمصـالة وأو ؾمف ،إذا كسـل اسموم ذم اًمؼراءة

 .(2)واضمى ذم اًمػوتي، ومبوح ذم همػم اًمػوتي

وإصتؾ   وهـل مــ احلريمـي ذم اًمصـالة،  ،* اعممًمػ ؾمـقذيمر أن قمدة أمقر شمبـوح ًمؾؿصـكم

ٓ سملس سمف ًمؾحوضمي، وووسمط اًمقســػم ؾمــقليت  ،واًمعؿؾ اًمقسـػم ذم اًمصالة ،أن احلريمي اًمقسـػمة :ذفؽ

وهـق  ،يرضمـع ومقـف ًمؾعـرف :سمقوكف، وأن مـفؿ مـ طمّده سمعدد احلريموت وهل صمالث، ومــفؿ مــ ىمـول

 .اًمصحقح

   :ومـفو، أطموديٌ قمديدة :ظذ مثؾ هذه إظال افٔسترة فِحٚجٜ وافدفٔؾ ♦

ُٝ اْفَبتَٚب » :ىموًمً طمديٌ قمو شي  -1 َ ْح ٍْ َنتك ِ   ,َؿتٚنٌِؿ ُيَهتعِّ  ^ َوَرُشتقُل اهللِ ,اْشَ  َّ َؾ

 ِٜ َِ ْب َِ ِْٔفِ  ,اْف ِّ ـْ َي ٚ َظ ـْ َيَسِٚرهِ  ,إِمَّ ٚ َظ هُ  ُثؿَّ َرَجعَ  ,ِِل  َح َّك َؾَ َح  ,َوإِمَّ  .(3)شإَِػ ُمَهالَّ

 ,ؾت٘ذا شتجد وضتًٓٚ ,بْٝ زيْتٛ ْٜحؾ أمٚم ^ إٔف» : َأيِب ىَمَتوَدَة إكصوريطمديٌ  -1

 .وهمػم ذًمؽ مـ إدًمي ،(4)شوإذا ؿٚم ْحِٓٚ

 (.وُفْبُس افثقِب ) :ؿقفف

ًمـبس اًمثـقب، ومؾـق يمـون رضمـؾ يصـكم وأراد أن  :ؾّْٓتٚسمدأ سمذيمر احلريموت اجلو زة ذم اًمصالة، 

 .ومنن ًمف ذًمؽ ،أصمـوء صالشمف يؾبس صمقسمف

ُف َرَأى افَّْبِلَّ » : طمديٌ وا ؾ سمـ طمجر :وافدفٔؾ ♦ َّٕ تاَلةِ  ^َأ َرَؾَع َيَدْيِف ِحَغ َدَختَؾ ِ  افهَّ

                                 
 .سمعدهو ومو( 1918) «اعمصـػ» ذم ؿمـقبي أيب اسمـ قمـفؿ ذًمؽ كؼؾ (1)

 .اًمشوومعقي مذهى وهق مستحى، أكف: اًمثوين اًمؼقل (1)

 اسمـ»و(، 1196« )اًمـسو ل»و، وطمسـف( 691« )اًمؽممذي»و(، 911« )داود قأسم»و(، 13/111« )أمحد» أظمرضمف (3)

 .شمطققموً  يصكم يمون ^ أكف: طمبون واسمـ اًمـسو ل روايي وذم(، 1355) «طمبون

 (.513« )مسؾؿ»و(، 516« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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 َ زَّ وٌم طِمَقوَل ُأُذَكْقفِ -ـَ تاَّ  ,, ُثؿَّ اْفَ َحَػ بَِثْقبِفِ -َوَصَػ مَه  َِ ُٔستترى, َؾ َْك َظتَذ اْف ّْ ُٔ  َأَراَد َأْن ُثؿَّ َوَضَع َيَدُه اْف

ـْ افثَّْقِب  َع َأْخَرَج َيَدْيِف ِم ـَ    .(1)ش...َيْر

ٓ يػعؾـف إٓ  يـبغـل أنوهذا إذا يمون ًمبس اًمثقب ذم اًمصالة ٓ يؽمشمى قمؾقف ؾمؽم اًمعقرة، ًمؽـ 

إذا يمـون  وً ومنكـف يؾبسـف، وىمـد يؽـقن مشــروقم ،ًمؾحوضمي، يمام ًمق أصـوسمف سمـرد ذم اًمصـالة وطمقًمـف صمـقب

ومنكف مـ اًمعبٌ سموًمصالة، واحلريمـي  ،ؿتـون ذم اًمصالة، ومنن ل يؽـ هـوك طموضمياًمؾبس يمدي إمم آـم

 .مؽروهي إذا يمثرت ،ذم اًمصالة إذا يموكً مـ همػم ضمـسفو

وهذا إذا يمون يؽمشمى قمؾقف ؾمؽم قمقرشمف، يمام ًمـق صـغم  :وً وىمد يؽقن ًمبس اًمثقب ذم اًمصالة واضمب

ًمعـذر اقـليت سمشــرط اًمصـالة اًمـذي زال ًم ،ومنكف يؾبسـف أصمــوء اًمصـالة ،ًمف صمؿ وضمده وً قمودم سمدون صمقٍب 

   .سمؽميمف طملم وضمد اًمثقب

ِٜ ) :ؿقفف ًِام  (.وَفػي اْف

 .ومال سملس أن يؾػفو ،اكحؾً واكتؼضً قماممتف وً ًمق أن مصؾق

 .سمدًٓمي مو ؾمبؼ :ومفل ضمو زة ،وحلوضمي ،أن هذه طمريمي ًمقسً يمثػمة :وافًِٜ

   .ٓ يؽثر مـ ذًمؽ ومال سملس، سمؼقد أن ،ًمف أو يمػفًمق اكحؾ اًمشامغ ومعدّ  :فومثِ

ٍٜ ) :ؿقفف َّٔ َرٍب  ,وَؿْ ُؾ َح َْ  (.وَظ

 .وًمق ل هتو ف ،ومقبوح ىمتؾفو ،ًمق اقمؽموً ًمؾؿصكم ذم صالشمف قمؼرب أو طمقي

تاَلةِ » :^ اهللِىَموَل َرؾُمقُل  :ىَموَل  طمديٌ أيب هريرة  :وافدفٔؾ ♦ ـِ ِ  افهَّ َْشتَقَدْي ْٕ تقا ا ُِ  :اْؿُ 

َٜ اْفتَح  َرَب  ,َّٔ َْ ًَ    .(2)شَواْف

ذم  وً أكـف إذا رأى قمؼرسمـ :قمــ كػسـف، وىمـد ذيمـر اسمـوم أمحـد وً دوموقم :ومقجى ىمتؾفو ،مو ًمق هو تفأ

                                 
 (.191« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

« موضمف اسمـ»و(، 1191« )اًمـسو ل»و(، 399« )اًمؽممذي»و(، 911« )داود أسمق»و(، 11/191« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/188« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 1115)
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  .ويؼتؾ هبو ،ومؾف أن خيطق إمم اًمـعؾ ومقلظمذهو ،اًمصالة

ؾٍ ) :ؿقفف َّّ  (.وُؿ

يؼـتالن اًمؼؿـؾ ذم  وأهنـام يموكـ يبوح ًمف ىمتؾ اًمؼؿؾ ذم اًمصالة، وىمد ورد قمــ قمؿـر وأكـس 

   .اًمصالة

ومؽميمـف واًمتغوومـؾ  ،ؼقد سمام إذا يمون يشغؾ اعمصكم ويمذيف، أمو إن ل يؽـ يمـذًمؽومعؾقم أن هذا ي

 .قمـف إمم مو سمعد اًمصالة أومم

َؾ ُظْرؾ) :ؿقفف ًْ ْٝ  ,مـ ؽِر رضورةٍ وٓ َتٍريٍؼ  ًٚ ؾ٘ن أضَٚل افٍ َِ  (.َبَى

 سملّم متـك شمبطـؾ اًمصـالة، ،مـ إومعول اًمتل ًمقسً مـ ضمـس اًمصالة وً سمعد مو ذيمر اعممًمػ ؿمـقت

 :سمثالصمي ؿمـروط ،يمر أن اًمصالة شمبطؾ سموًمػعؾ مـ همػم ضمـسفوومذ

 اً ومفـق يمثـػم، أو يســػم اً ومـام قمـّد ذم اًمعـرف يمثـػم ،وً ل وىمً هذا اًمػعؾ قمرومـقسملن يط :اإلضٚفٜ .1

 .ومفق يسـػم

قمـفـو وًمـق يمثـرت، ومثـول  ومنن يموكً احلريمي ًمضـرورة ومفل معػقٌ  :أن يُقن فٌر ضترورة .1

ي أشمتـف ذم اًمصـالة، أو ع، ويمذا ًمق اطمتوج ًمؼتؾ طمقّ بُ أو ؾَم  ،ب مـ قمدوطمول اخلقف، واألر :اًمضـرورة

 .يموكً سمف طمؽي ٓ يصؼم قمؾقفو، ومقصح وًمق يمثرت احلريمي

ومـال شمبطـؾ اًمصـالة،  ،ومـنن يموكـً طمريمتـف متػرىمـي همـػم متقاًمقـي :أن تُقن احلرـٚت م قافٜٔ .3

ثػمة، ًمؽـفو يموكـً طمريمـوت يمؾ طمريموشمف ًمؽوكً يم ًْ عَ ، وًمق ُ ِ (1)محؾ أمومي ذم يمؾ ريمعي ^وموًمـبل 

 .متػرىمي

 .ومنن اًمصالة شمبطؾ ،ومنذا تؼؼً هذه اًمشـروط اًمثالصمي

ق) :ؿقفف ْٓ  (.اً وفق َش

 .وً ومنهنو شمبطؾ أيض ،اً وىمعً مـف ؾمفق -سموًمؼققد اًمثالصمي اًمسوسمؼي-ًمق يموكً طمريمتف 

                                 
 (.513« )مسؾؿ»و(، 516« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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ويــذهى اخلشــقع ذم  ،أكــف سمــوظمتالل أطمــد هــذه اًمشـــروط شمـؼطــع اعمــقآة :وافًِتتٜ   ذفتتؽ ♦

وٓ ومـرق ذم ذًمـؽ  ،ويمؾ ذًمؽ مــوٍف ًمؾصـالة ،ويغؾى قمغم فمـ مـ رآه أكف ًمقس ذم صالة ،ةاًمصال

 .(1)سملم قمؿد وؾمفق

َقِر وَأوشُٚضٓٚ) :ؿقفف  (.وُيَبُٚح ؿراءُة أواِخِر افسي

أو مــ  ،جيقز ًمؾؿصكم أن يؼرأ ذم صالشمف مــ أي مؽـون مــ اًمسـقرة، ؾمـقاء يمـون مــ آظمرهـو

   .وؾمطفو

 :ودفٔؾ ذفؽ ♦

 .(2)(ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ) :وممىمقًمف شمع .1

ــــل  .1 ــــؾ اًمـب ــــر ذم إومم ^وًمػع ـــــي اًمػج ــــرأ ذم ؾم ــــلم ىم ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) :طم

 .(4)(ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ) :وذم اًمثوكقي ،(3)(...ٹ

 إٓ سمدًمقؾ ،أن مو صمبً ذم اًمـػؾ صمبً ذم اًمػرض :وافَٚظدة. 

 :قرةسمعـض ؾمـ وً ًمؽـ يـبغل أن يؽقن األدي اًمغوًمى أن يؼرأ ؾمقرة يمومؾـي، وًمـف أن يؼـرأ أطمقوكـ

 .^ًمػعؾ اًمـبل 

ِر إُْخَرى ,َشبََّح َرُجٌؾ  ,وإذا َٕٚبف رءٌ ) :ؿقفف ْٓ ٓٚ ظذ َط ٍِّ ـَ ـِ  ََٝ امرَأٌة بَبْى ٍَّ  (.وَص

 ،أو ظمقومف مـ وىمـقع مـورو أمومـف ،يمسفق اسموم ،إذا قمرض ًمؾؿصكم ذم صالشمف أمر حيتوج ًمتـبقف

   .ومنن ًمف أن يـبف همػمه وهق يصكم ،أو كحق ذًمؽ

                                 
 .شمقؿقي اسمـ اعمجد: واظمتورهو قمؿدًا، احلريمي يبطؾفو إكام اًمصالة، شمبطؾ ومال ؾمفقاً  يمون إذا أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 (.19: )اعمزمؾ (1)

 (.136: )اًمبؼرة (3)

 (.61: )قمؿران آل (1)
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   :ٔفوضريَٜ اف ْب

وًمـق أيمثـر مــ اًمتسـبقح ومـال  ،«شتبحٚن اهلل» :سمـلن يسـبح اًمرضمـؾ سمؼـقل ،ًمؾرضمول اًمتسبقح -1

 .وإصؾ آيمتػوء سمقاطمدة ،ٕكف ذيمر مشـروع ذم اًمصالة :سملس

أو  ،سملن شمضـرب سمبطـ يمػفو قمغم فمفر إظمرى، وهـذا أطمســ وأؿمـفر ،وًمؾـسوء اًمتصػقؼ -1

ومـلضمقز  ،ٕكف مـ همػم ضمـس اًمصـالة :اعمرأة مـف ثِرسمبطـ اًمؽػ قمغم سمطـ اًمؽػ إظمرى، ًمؽـ ٓ شُمؽْ 

 .ًمؾحوضمي

ُٔؼ فَِِِّْستتٚءِ » :وً مرومققمــ طمــديٌ أيب ُهَرْيــَرَة  :وافتتدفٔؾ ♦
ٍِ َجتتِٚل, َواف َّْهتت  ،(1)شاف َّْستتبُِٔح فِِرِّ

ؿْ » :وطمديٌ ُُ ٌء ِ  َصاَلتِ ْؿ َرْ ُُ َٚب َٕ ِٔح  ,إَِذا  ٍِ ُٔح  ,(2)!َأَخْذُتْؿ بِٚف َّْه ٍِ َا اف َّْه َّٕ ٌء  ,فَِِِّْستٚءِ  إِ َٚبتُف َرْ َٕ ـْ  َمت

ْؾ  ,ِ  َصاَلتِفِ  َُ َٔ ِْ  .(3)ش!اهللُِشْبَحَٚن  :َؾ

   (.و  ادسِجِد   َثْقبِف ,وَيْبُهُؼ   افهالةِ ظـ َيسِٚره) :ؿقفف

 :ؾِف حٚف ٚن إذا قمرض ًمؾؿصكم سمصوق ذم أصمـوء صالشمف،

ـِ مَ  :ومقبصؼ قمـ يسوره :أن يُقن   ؽر ادسجد .1 ، وومقف َأن  اًمـ بِـل  وًمٍِؽ حلديٌ أكس سْم

تتفُ » :ىمـول ^ تُف ُيَْتِٚجل َربَّ َّٕ ْؿ إَِذا َؿتَٚم ِ  َصتاَلتِِف َؾِ٘ ـُ ِٜ  ,إِنَّ َأَحتَد ت َِ ْب َِ َْْٔتُف َوَبتْغَ اْف تُف َب َـّ  ,َأْو إِنَّ َربَّ َؾتاَل َيْبتتُزَؿ

ِْٔف, َٝ َؿَدَم ـْ َيَسِٚرِه َأْو َحْ ـْ َظ
َِ ِِف, َوَفُِ ْؿ ؿَِبَؾ ؿِْب ـُ َوتُف  َأَحُد ًْ ُثؿَّ َأَخَذ َضَرَف ِرَدانِتِف َؾَبَهتَؼ ؾِٔتِف, ُثتؿَّ َردَّ َب

َٚل  ََ ًٍْض, َؾ َذا :َظَذ َب َُ ُؾ َه ًَ ٍْ ـْ َيَستِٚرهِ » : وذم طمديٌ أيب هريرة، (4)شَأْو َي َْٔبُهْؼ َظ َٝ  ,َوْف ت َأْو َحْ

ٚ ,َؿَدِمفِ  َٓ َْٔدؾُِْ  .(5)شَؾ

أو يػـرك سمعضـف  ،وإكـام يبصـؼ ذم صمقسمـف ومال يبصـؼ ذم أرض اعمسـجد، :أن يُقن   ادسجد .1

                                 
 (.111« )مسؾؿ»و(، 1193« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 .اًمت ْصِػقؼ هق: اًمت ْصِػقح (1)

 .ؾمعد سمـ ؾمفؾ طمديٌ مـ( 513« )مسؾؿ»و(، 516« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.551« )مسؾؿ»و(، 195« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.595« )سؾؿم»و(، 116« )اًمبخوري» أظمرضمف (5)
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تَٚل » :^يمام سملم اًمـبل  ،سمبعض ََ تٍض, َؾ ًْ َوتُف َظتَذ َب ًْ َأْو  :ُثؿَّ َأَختَذ َضتَرَف ِرَدانِتِف َؾَبَهتَؼ ؾِٔتِف, ُثتؿَّ َردَّ َب

َذا َُ ُؾ َه ًَ ٍْ  .وًمف أن يبصؼ ذم أي ؿمـلء آظمر يموعمـوديؾ ،(1)شَي

افُبتتَزاُق ِ  ادَْستتِجِد » :طمــديٌ أكــس واقمؾــؿ أن اًمبصــوق ذم اعمســجد مـفــل قمـــف، يمــام ذم 

 ٌٜ ٚ ,َخىَِٔئ َٓ ٚ َدْؾُْ َٚرُُتَ ٍَّ ـَ  .(2)شَو

ـي صالُتف إػ ُشسةٍ ) :ؿقفف  (.وُتَس

 .يسـ ًمؾؿصكم أن شمؽقن صالشمف إمم ؾمؽمة جيعؾفو ذم ىمبؾتف

ؿْ » :وً مرومققم طمديٌ أيب ؾمعقد  :ويدل ْلذا أدفٜ مْٓٚ ـُ َُٔهتؾِّ إَِػ  ,إَِذا َصتذَّ َأَحتُد ِْ ةٍ  َؾ  ,ُشتْسَ

ٚ َٓ َْٔدُن ِمْْ  .(3)شَوْف

ْحؾِ ) :ؿقفف  افرَّ
َرةِ خِّ َٗ ُّ  ـ

ٍٜ  .(ؿٚنّ

وأن يؽـقن  ،ومـذيمر أكـف يسـتحى أن شمؽـقن اًمسـؽمة ىمو ؿـي :عمو سملّم طمؽؿ اًمسؽمة سملم هـو صػتفو

   .ـمقألو يمؿمظمرة اًمرطمؾ ومليمثر

   .يمثراًمعصو اًمذي يستـد قمؾقف اًمرايمى ذم آظمر اًمرطمؾ، وهق كصػ ذراع أو أ :ومٗخرة افرحؾ

َوابي ََتُتري َبتْغَ َأْيتِديَْٚ» :ىمـول طمـديٌ ـمؾحـي  :ويدل ْلتذا َُٕهتعِّ َوافتدَّ َّْتٚ  ٚ َذفِتَؽ  ,ـُ َٕ ْر ـَ َؾتَذ

تَٚل ^ اهللِفَِرُشتقِل  ََ ْحتتؾِ  :, َؾ ِخَرةِ افرَّ ْٗ ؿْ  ,ِمْثتتُؾ ُمت ـُ تقُن َبتتْغَ َيتَدْي َأَحتِد ُُ َٓ َيوتترُه َمتتٚ َمترَّ َبتتْغَ  ,َت ُثتتؿَّ 

   .(4)شَيَدْيفِ 

 :مـ افسسة حلُّٜوا* 

 .مـع اعمرور سملم يدي اعمصكم .1

                                 
 (.551« )مسؾؿ»و(، 195« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.551« )مسؾؿ»و(، 115« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 وصححف(، 1/378) واًمبقفؼل(، 1371« )طمبون اسمـ»و(، 951« )موضمف اسمـ»و(، 798« )داود أسمق» أظمرضمف (3)

 (.1/518« )إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي

 (.199« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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 .يمػ سمصـر اعمصكم قمام وراءهو ومو هق أمومف .1

 .ومال حيودصمف وٓ يمذيف ،شمـبقف مـ يراه أكف يصكم .3

 (.ؾ٘ػ َخط   ًٚ ؾ٘ن مل ََيِْد َصِٚخه) :ؿقفف

   .ذم إرض سمقده وً ومنكف خيط ظمط ،جيعؾف ؾمؽمة وً مرشمػع وً إذا ل جيد اعمصكم ؿمـقت

تِف صتتٔئ» :وً مرومققمـ َأيِب ُهَرْيَرَة  طمديٌ :دفٔؾافو ِٓ تَٚء َوْج ََ ِْ تْؾ تِ ًَ َْٔج ِْ ْؿ َؾ ـُ , ًٚ إَِذا َصتذَّ َأَحتُد

ْٛ َظه َِْْٔه ِْ ُف َظه ,ًٚ َؾِْ٘ن مَلْ ََيِْد َؾ ًَ ـْ َم ُُ َْٔخُىْط َخىّ  ًٚ َؾِْ٘ن مَلْ َي ِْ َٓ َيوترُه َمٚ َمرَّ َأَمَٚمفُ ًٚ َؾ    .(1)ش, ُثؿَّ 

ٍٛ أشقَد هَبٍٔؿ ؾَطْ وَتبْ ) :ؿقفف  (.ُىُؾ بّروِر ـِ

 .(2)ومنن صالشمف شمـؼطع، وقمؾقف أن يستلكػفو ،أن اعمصكم إذا مّر سملم يديف يمؾى أؾمقد هبقؿ :أي

ْؿ ُيَهتعِّ » :وً مرومققمـ طمـديٌ َأيِب َذرو  :وافدفٔؾ ♦ ـُ تَٚن َبتْغَ  ,إَِذا َؿتَٚم َأَحتُد ـَ ُه إَِذا  تُف َيْستُسُ َّٕ
َؾِ٘

َىُع َصاَلَتفُ َيَدْيِف ِمْثُؾ آِخرَ  َْ ُف َي َّٕ ْحِؾ, َؾِ٘ ـْ َبْغَ َيَدْيِف ِمْثُؾ آِخَرةِ افرَّ ُُ ْحِؾ, َؾَِ٘ذا مَلْ َي تَارُ  :ةِ افرَّ َّ وَ  ,احْلِ  ,ْرَأةُ اْفتت

َْشَقدُ  ْٕ ُٛ ا ِْ َُ ُٝ  .َواْف ِْ ِٛ  ,َيٚ َأَبٚ َذر   :ُؿ ت ِْ َُ ـْ اْف تِر ِمت َْْحَ ْٕ ِٛ ا ت ِْ َُ ـْ اْف  ِم
َْشَقدِ ْٕ ِٛ ا ِْ َُ رِ  َمٚ َبُٚل اْف ٍَ َْصت ْٕ  ؟ا

ـَ َأِخل :َؿَٚل  ُٝ َرُشقَل  ,َيٚ اْب َْٖف َٚل  ^ اهللَِش ََ َْٖفَ ِْل, َؾ َا َش َْشَقُد صتَٔىٚنٌ  :ـَ ْٕ ُٛ ا ِْ َُ  .(3)شاْف

 :فُـ ورد افسخٔص   ادرأة واحلار ,وهذا احلديٞ   افثالثٜ* 

ـاَلةَ  وىمـد ُذيمِـَر قِمـْـَدَهو َمـو َيْؼَطـعُ   ومؾحـديٌ قَمو َِشـيَ  :أمٚ ادرأة (أ ـاَمرُ  ،اًْمَؽْؾـُى  :اًمص   ،َواحْلِ

ـــؿَ وَ  ًْ  ،ْرَأةُ اًْم ــ ٚ بِْٚفتت» :وَمَؼوًَم َٕ ق ُّ  ُ ْٓ ِر َواْفُِتتاَلِب تَصتتبَّ ُّ ُٝ افَّْبِتتلَّ  اهللِوَ  !ُح تتْد َرَأْيتت ََ َوإِنِّ َظتتَذ  ,ُيَهتتعِّ  ^َف

, َؾَ ْبُدو ِِل  ًٜ ًَ  ُمْوَىِج
ِٜ َِ ْب َِ َُْْٔف َوَبْغَ اْف ُٜ اْفتَح افستريِر َب ـْ  ,َٚج َٖ َي افَّْبِتلَّ َؾت

ُٖوذِ َستؾي  ,^َرُه َأْن َأْجِِتَس َؾت ْٕ َٖ َؾ

                                 
« طمبون اسمـ»و(، 811« )ظمزيؿي اسمـ»و(، 913« )موضمف اسمـ»و(، 689« )داود أسمق»و(، 11/355« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/519« )إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي ووعػف(، 1/179) واًمبقفؼل(، 1361)

 ىمقل ياعمسلًم وذم إىمرب، هق شمقؿقي، اسمـ اظمتقور وهق، اًمثالصمي سمؿرور شمبطؾ اًمصالة أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .اًمثالصمي إ ؿي مذهى وهق رء، اًمصالة يؼطع ٓ أكف وهق صموًمٌ

 (.519« )مسؾؿ» أظمرضمف (3)
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ْٔفِ  َِ ـْ ِظِْْد ِرْج    .(1)شِم

ـِ قَمب وٍس  :وأمٚ احلار (ب ُٝ َراـِب» :ىَموَل  ومؾحديٌ اسْم ِْ ٚ َيْقَمئٍِذ َؿتْد  ًٚ َأْؿَب َٕ ٍٚر َأَتٍٚن, َوَأ َظَذ ِْحَ

ْح اَِلمَ  ِٓ َٚهْزُت ا ًْك إَِػ  ^ اهللَِوَرُشقُل  ,َٕ ِّ ُٝ  ,َؽْرِ ِجَدارٍ  بِ ِْ , َوَأْرَشت ػِّ ًِْض افهَّ َرْرُت َبْغَ َيَدْي َب َّ َؾ

ََتَٚن َتْرَتعُ  ْٕ ْر َذفَِؽ َظَعَّ  ,ا َُ ْؿ ُيْْ َِ ػِّ َؾ ُٝ ِ  افهَّ ِْ  .(2)شَؾَدَخ

ِٜ َوظٔدٍ ) :ؿقفف ُذ ظَْد آي قي ًَ ٍٜ  ,وفف اف َّ ِٜ َرْح  (.وفق   َؾْرضٍ  ,وافسٗاُل ظَْد آي

سمكيي وقمقد أن يستعقذ، وإذا مّر سمكيي رمحـي أن يسـلل اهلل مــ ومضـؾف، وسمكيـي  جيقز ًمؾؿصكم إذا مرّ 

   .ومقفو شمسبقح أن يسبح، وهذا ضمو ز ذم اًمػرض واًمـػؾ

ــَي  :وافتتدفٔؾ ♦ ــوَل  طمــديٌ طُمَذْيَػ ُٝ َمتتَع افَّْبِتتلِّ » :ىَم ْٔ َِّ تتَرةَ  ^َصتت ََ ٍٜ َؾتتْٚؾَ َ َح اْفَب تت َِ ْٔ  ,َذاَت َف

 ُٝ ِْ َُ ُع ِظَْْد ادِْٚنَ  :َؾ ـَ ُٝ  ,ُثؿَّ َموتك ,ِٜ َيْر ِْ َُ ٍٜ  :َؾ ًَ ـْ ٚ ِ  َر وتك ,ُيَهعِّ هِبَ َّ ُٝ  ,َؾ ِْ َُ ٚ, ُثتؿَّ اْؾَ تَ َح  :َؾ ُع هِبَ ـَ َيْر

َرَأَهتٚ ََ َراَن َؾ ّْ َرَأَهٚ, ُثؿَّ اْؾَ َ َح آَل ِظ ََ تالً  ,افَِّْسَٚء َؾ شِّ تَرُأ ُمَسَ َْ تٚ َتْستبٌِٔح َشتبََّح, َوإَِذا َمترَّ َي َٓ  ؾِٔ
ٍٜ  , إَِذا َمترَّ بِآَيت

ذَ  قَّ ًَ  َت
ذٍ قي ًَ َل, َوإَِذا َمرَّ بَِ 

َٖ اٍل َش َٗ    .وهذا ذم اًمـػؾ .(3)شبُِس

 .إٓ سمدًمقؾ خيصف، وٓ دًمقؾ هـو ،أن مو صمبً ذم اًمـػؾ صمبً ذم اًمػرض :ومـ افَقاظد ادَررة

 

 

 

 

                                 
 (.511« )مسؾؿ»(، 511« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.591« )مسؾؿ»(، 76« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.771« )مسؾؿ» أظمرضمف (3)
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 لةةةةةفص

 :ؿٚل ادٗفػ 

ٔٚمُ  :أرـٚهُنٚ] َِ ُٜ  ,اف ُٜ  ,واف حريّ وافستجقُد ظتذ إظوتِٚء  ,ظْتف وآظ تداُل  ,وافرـقدُ  ,وافٍٚح

 ِٜ ُٜ   افُتتؾِّ  ,واجلِتتقُس بتتَغ افستتجدتغِ  ,وآظ تتداُل ظْتتف ,افستتبً ُد إختترُ  ,وافىئّْٖٕتت ٓي  ,واف ََّنتت

ُٛ  ,ؾٔف ^وافهالُة ظذ افْبلِّ  ,وَجِسُ ف  .واف سِٔؿُ  ,وافستٔ

ِٜ  :(واجبُُٚتٚ)و  ,ٚ افرـتقِد وافستجقدِ وَتستبَٔح َ  ,واف حّٔتُد  ,واف ستّٔعُ  ,اف ُبتُر ؽتُر اف حريّت

َّ وشٗاُل  ةً اْفت ًة َمرَّ  َمرَّ
َرةِ ٍِ ـي َثالث ,ٌ َستُ ف ,ًٚ وُيَس ِْ ُل وَج ُد إَوَّ ٓي  ,وإرـتٚنَ  ,رانطَ تومتٚ َظتَدا افنت ,واف َنت

 ٌٜ ض ,وافقاجبِٚت ادذـقرَة ُشَّْ ـْ َتَرَك َذْ َّ ِٜ -فٌِر ُظذٍر  ًٚ ؾ َّٔ ُط بحتٚلٍ  ,َؽْرَ افِّْ َُ تَد أو تَ  ,-ؾ٘هنٚ ٓ َتْست َّّ ًَ

ـٍ  ٍٛ  ,َتْرَك ُرـ ْٝ َصتالُتف ,أو واِجت ت َِ ـُ أؿتقاٍل وأؾًتٚلٍ  ,بِختالِف افبتٚؿل ,َبَى وٓ  ,ومتٚ ظتدا ذفتؽ ُشتَْ

ـِف ُد افسجقُد فَسْ َْٖس  ,ُيْؼَ  .[وإن شَجَد ؾال َب

 :ذيمر هذا اًمػصؾ ذم اًمؽالم قمغم أريمون اًمصالة ،سمعدمو شمؽؾؿ اعممًمػ قمـ صػي اًمصالة

   .هق ضموكى اًمشـلء إىمقى ع ريمـ، و :وإرـٚن فٌٜ

  .وٓ شمصح سمدوهنو ،ى مـف موهقي اًمعبودةيممو شمؽم :ًٚ واصىالح

 ،وؿمـروـمفو، وواضمبوهتو، وؾمــفو اًمػرق سملم أريمون اًمصالة: 

 .ويؽقن داظمؾ اًمصالة ،وٓ يسؼط سموًمسفق وٓ اجلفؾ ،سمدوكف ٓ شمصح اًمصالة :افرــ

 .ويسؼط سموًمسفق ،يؽقن داظمؾ اًمصالة :وافقاجٛ

   .اً أو ؾمفق ،اً قمؿد وريمؾمقاء شمُ  ،اموشمصح سمدوهن ،يؽقكون داظمؾ اًمصالة :وادس حٛ وافسْٜ

 .ويستؿر معفو طمتك شمـتفل ،يؽقن ىمبؾ اًمدظمقل ذم اًمصالة :وافنترط

 ىمسامن أريمون اًمصالة: 

ذم اًمتشـفد  ^واًمصـالة قمـغم اًمـبـل  ،واًمػوتي ،شمؽبػمة اسطمرام :وهل أرسمعي :أرـٚن ؿقفٜٔ .1

 .واًمتسؾقؿ ،إظمػم
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 .وهل قمشـرة ،وهل اًمبؼقي :أرـٚن ؾًِٜٔ .1

ٔٚمُ  :أرـٚهُنٚ) :ؿقفف َِ  (.اف

 .اًمؼقوم مع اًمؼدرة :افرــ إول فِهالة

 :ودفِٔف ♦

 .-ىمو ؿلم :أي- (1)(پ پ پ) :ىمقًمف شمعومم .1

ِٚظد ,َصؾِّ َؿٚنِاً » :^ ىمقًمف .1 ََ  .(2)ش...اً َؾِْ٘ن مَلْ َتْسَ ىِْع َؾ

 .(3)ًمؼوقمد مع اًمؼدرة قمغم اًمؼقوم ذم اًمػرضصالة ا ئأكف ٓ دمز :واس وع .3

 :ويس ثْك مـ ذفؽ أمران •

ذم   حلـديٌ قَمو َِشـيَ  :قمـغم اًمؼقـوم اً وًمـق يمـون ىمـودر ،اً ذم اًمـػؾ، ومقجـقز أن يصـكم ىموقمـد .1

ْٔالً » :وومقف ،^ اهللِصػي َصاَلِة َرؾُمقِل  َٚن ُيَهعِّ َف ـَ ْٔالً  ,َؿٚنِاً  َضِقيالً  َو تَٚن إَِذا َؿتَرَأ , اً َؿِٚظتد َضِقيالً  َوَف ـَ َو

عَ  ـَ عَ  اً َوإَِذا َؿَرَأ َؿِٚظد ,َوَشَجَد َوُهَق َؿٚنِؿٌ  ,َوُهَق َؿٚنٌِؿ َر ـَ    .(4)شَوَشَجَد َوُهَق َؿِٚظٌد  ,َر

 ،حلـديٌ قمؿـران  :قمـغم اًمـصـػ مــ أضمـر اًمؼـو ؿ هومنن أضمر ،اً ًمؽـ إذا صغم اًمـػؾ ىموقمد

ـْ َصذَّ َؿِٚظد» :وومقف ُف ِْٕهُػ َأْجرِ  ,اً َوَم َِ ٚنِؿِ  َؾ ََ    .(5)«اف

 :اً وقمـده مـ يصكم معف، ومؾف أن يصكم ىموقمـد وً أو سملن يؽقن قموري ،اًمعوضمز إمو عمرض أو ًمؽؼم .1

 .(7)ذم مرض مقشمف اً ورد أكف صغم ىموقمد ^، واًمـبل (6)اعمتؼدم حلديٌ قمؿران سمـ طمصـلم 

                                 
 (.138: )اًمبؼرة (1)

 .طمصلم سمـ قمؿران طمديٌ مـ( 1117« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.381 /5) اًمؼم قمبد ٓسمـ «اًمتؿفقد»: اكظر (3)

 (.793« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.1896« )مسؾؿ»و(، 1116« )اًمبخوري» أظمرضمف (5)

 .طمصلم سمـ قمؿران طمديٌ مـ( 1117« )اًمبخوري» أظمرضمف (6)

 (.111« )مسؾؿ»و(، 5658« )اًمبخوري» أظمرضمف (7)
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ُٜ ) :ؿقفف  (.واف حريّ

 .شمؽبػمة اسطمرام :افثٚن مـ إرـٚن

َْٖشبِْغ اْفُقُضتقءَ » :ذم اعمسـلء صالشمف  ُهَرْيَرَة طمديٌ َأيِب  :ودفِٔف ♦ اَلةِ َؾ َٝ إَِػ افهَّ ّْ  ,إَِذا ُؿ

 َٜ َِ ْب َِ بِْؾ اْف َْ ْ  ,ُثؿَّ اْشَ  زِّ َُ  .(1)شَؾ

تتتقرُ » :وً مرومققمـــ وطمـــديٌ قمـــكم  ُٓ تتتاَلةِ افىي َ تتتُٚح افهَّ ٍْ بِتتترُ  ,ِم ُْ تتتٚ اف َّ َٓ ُّ ِري تتتٚ  ,َوَحْ َٓ ُِ ِِٔ َوَحْ

   .(2)شاف َّْسِِٔؿُ 

ُٜ ) :ؿقفف    (.وافٍٚح

 .ىمراءة اًمػوتي :افثٚفٞ

ِٜ » :وً مرومققمــ طمـــديٌ قمبــودة سمــــ اًمصـــومً  :وافتتدفٔؾ ♦ تتت ِٚحَ ٍَ تتتَرْأ بِ َْ ـْ مَلْ َي َٓ َصتتتاَلَة دَِتت

 .(4)شٓ َتزئ صالة دـ مل يَرأ بٍٚحٜ افُ ٚب» :، وذم ًمػٍظ ًمؾدارىمطـل(3)شاْفَُِ ِٚب 

 ،ذم ىمصـي اعمســلء صـالشمف هريـرة  ومؾحـديٌ أيب :وأمو يمقن اًمػوتي شُمؼرأ ذم يمؾ ريمعـي -

ٚ» :وومقف َٓ ِِّ ـُ ْؾ َذفَِؽ ِ  َصاَلتَِؽ  ًَ  .احلديٌ، ومبلم ًمف أن يػعؾ هذا ذم يمؾ ريمعي (5)شُثؿَّ اْؾ

 (.وافرـقدُ ) :ؿقفف

   .اًمريمقع ذم يمؾ ريمعي :افرابع

 .هق أن حيـل فمفره، يمام شمؼدم سمقوكف ذم صػي اًمصالة :وافرـقد

                                 
 (.397« )مسؾؿ»و(، 6667« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

« اًمدارمل»و(، 175« )موضمف اسمـ»و(، 3« )اًمؽممذي»و(، 61« )داود أسمق»و(، 1/191« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (3/189« )إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي وصححف(، 1/539)

 (.391« )مسؾؿ»و(، 756« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 :اجلامقمي ورواه ،«دمزيء ٓ» :سمؾػظ أيقب سمـ زيود سمف اكػرد سملكف اًمؾػظ أقمؾ وىمد( 1/191« )اًمدارىمطـل» أظمرضمف (1)

 .األودي قمبد اسمـ ىموًمف سموعمعـك، رواه زيود ويملن اًمصحقح، وهق «يؼرأ عمـ صالة ٓ»

 (.397« )مسؾؿ»و(، 757« )اًمبخوري» أظمرضمف (5)
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   :ودفِٔف ♦

 وً ول يشـرع اهلل ًمــو ريمققمـ ،(1)(ڳ ڳ ڳ ڳ گ) :ىمقًمف شمعومم .1

   .ومقحؿؾ قمغم اًمريمقع ذم اًمصالة، وإمر يؼتضـل اًمقضمقب ،قمـ اًمصالة اً  رد

ــرة  .1 ــديٌ أيب هري ــف وحل ــالشمف، وومق ـــلء ص ــي اعمس َـّ » :ذم ىمص
تتئِ َّ تتْع َح َّتتك َتْى ـَ ُثتتؿَّ اْر

   .(2)شًٚ َراـًِ

 .(3)مـعؼد قمغم أكف ريمـ :واس وع .3

 (.داُل ظْفوآظ ) :ؿقفف

 .آقمتدال مـ اًمريمقع :اخلٚمس

َ تِدَل  ,ُثؿَّ اْرَؾْع َرْأَشتَؽ » :ذم ىمصي اعمسـلء صالشمف طمديٌ أيب هريرة  :وافدفٔؾ ♦ ًْ َح َّتك َت

   .قمؾقف ^، وعمداومي اًمـبل (4)شَؿٚنِاً 

ِٜ ) :ؿقفف  (.وافسجقُد ظذ إظوِٚء افسبً

 .اًمسجقد :افسٚدس

 :وافدفٔؾ ♦

 .(ڳ ڳ ڳگ ڳ ) :ىمقًمف شمعومم .1

ــرة  .1 ــف ،ذم ىمصــي اعمســـلء صــالشمف وطمــديٌ أيب هري َـّ » :وومق
تتئِ َّ ُثتتؿَّ اْشتتُجْد َح َّتتك َتْى

   .، واس وع مـعؼد قمغم ومروـقتف(5)شاً َشِٚجد

                                 
 (.77: )احلٍ (1)

 (.397« )مسؾؿ»و(، 757« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.1/515) «اًمؼـوع يمشوف»: اكظر (3)

 (.793)« اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.397« )مسؾؿ»و(، 757« )اًمبخوري» أظمرضمف (5)
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 .(3)وهمػمهؿ ،(2)واسمـ ىمدامي ،(1)اًمـقوي :كؼؾف

َد ُأِمتْرُت َأْن َأْشتُج » :وً مرومققم حلديٌ اسمـ قمبوس  :واًمسجقد يؽقن قمغم إقمضوء اًمسبعي

ِٜ َأْظُيؿٍ  ًَ ِٜ اْفتَج  :َظَذ َشْب َٓ تفِ -ْب ٍِ ْٕ َٔتِدِه َظتَذ َأ ـِ  ,-َوَأَصَٚر بِ َٔتَدْي ْغِ  ,َواْف َِ ْج َٓ  ,َوافترِّ , َو تَدَمْغِ ََ َوَأْضتَراِف اْف

ََٔٚب  َٝ افثِّ
ٍِ ُْ رَ  ,َٕ ًْ َٓ افنَّ  .(4)شَو

 (.وآظ داُل ظْف) :ؿقفف

 .وً صمؿ اقمتداًمف ضموًمس ،اًمسجقد آقمتدال مـ اًمسجقد، واعمراد ارشمػوقمف مـ :افسٚبع

َـّ » :وومقـف ،ذم ىمصـي اعمســلء صـالشمف طمديٌ أيب هريـرة  :ودفِٔف ♦
تئِ َّ ُثتؿَّ اْرَؾتْع َح َّتك َتْى

 .(5)شًٚ َجٚفِس

 (.واجلِقُس بَغ افسجدتغِ ) :ؿقفف

 :اجلؾقس سملم اًمسجدشملم :افثٚمـ

   .ًمسجقدمـ ا اً أن جيؾس سملم اًمسجدشملم سمعد أن يرومع ويعتدل ىموقمد :وادراد بف

َـّ َجٚفِس» :وومقف ،طمديٌ اعمسـلء صالشمف :ودفِٔف ♦
ئِ َّ    .(6)«ًٚ ُثؿَّ اْرَؾْع َح َّك َتْى

ُٜ   افُؾِّ ) :ؿقفف  (.وافىئّْٖٕ

   .سملن يطؿتـ ذم  قع إريمون اًمػعؾقي :اًمطؿلكقـي ذم  قع إريمون :اف ٚشع

َـّ ُثت» :ذم ظمؼم اعمســلء صـالشمف طمديٌ أيب هريرة  :وافدفٔؾ ظِٔٓٚ ♦
تئِ َّ تْع َح َّتك َتْى ـَ ؿَّ اْر

                                 
 (.3/111« )اعمجؿقع»: اكظر (1)

 (.1/369« )اعمغـل»: اكظر (1)

 ٓسمـ «اًمػتووى  ؿقع»و(، 16 صـ) طمزم ٓسمـ «اس وع مراشمى»و(، 19/111) اًمؼم قمبد ٓسمـ «اًمتؿفقد»: اكظر (3)

 (.11/566) شمقؿقي

 (.199« )مسؾؿ»و(، 811« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.397« )مسؾؿ»و(، 757« )اًمبخوري» أظمرضمف (5)

 (.397« )مسؾؿ»و(، 757« )اًمبخوري» أظمرضمف (6)
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ِدَل َؿٚنِاً ًٚ َراـًِ ًْ َـّ َشتِٚجد, ُثؿَّ اْرَؾْع َح َّك َت
تئِ َّ َـّ َجٚفِستاً , ُثؿَّ اْشتُجْد َح َّتك َتْى

تئِ َّ , ًٚ , ُثتؿَّ اْرَؾتْع َح َّتك َتْى

ٚ َٓ ِِّ ـُ ْؾ َذفَِؽ ِ  َصاَلتَِؽ  ًَ  .ومػقف اًمطؿلكقـي ذم اًمؽؾ ،(1)شَواْؾ

 :هٚوضٚبط افىّْٖٕٜٔ وحّد *

ومفـذا  ،وًمق دون اًمذيمر اًمقاضمى ،اً هل اًمسؽقن وإن ىمّؾ، ومنذا ؾمؽـ ذم اًمريمقع وًمق يسـػم :ىمقؾ

 .(2)، ًمؽـ يبؼك قمؾقف اًمذيمر اًمقاضمى إن شمريمف ؾمجد ًمف ًمؾسفقئ ز

ُد إخرُ ) :ؿقفف ٓي    (.واف ََّن

َّٔتُٚت هللَِِّ» :ظمػم، واعمراد سمذًمؽ ىمـقلاًمتشفد إ :افًٚصتر َقا ,اف َِّح َِ ت تاَلُم  ُت َوافهَّ َِّٔبتُٚت, افسَّ َوافىَّ

 ُٜ ٚ افَّْبِّل َوَرْْحَ َ َْٔؽ َأهيي َِ َْْٔٚ َوَظَذ ِظَبٚدِ  اهللَِظ َِ اَلُم َظ ُٚتُف, افسَّ ـَ َّٓ  اهللَِوَبَر َٓ إَِفتَف إِ ُد َأْن  َٓ َغ, َأْصت
ٚحِلِ , اهللُافهَّ

د َّّ ُد َأنَّ ُُمَ َٓ    .(3)شَظْبُدُه َوَرُشقُففُ  اً َوَأْص

 .ٓؿمتامًمف قمغم اًمشفودشملم، ومسؿل هبو مـ شمسؿقي اًمشـلء سموؾمؿ ضمز ف اً دوإكام ؾمؿل شمشف

 (.وَجِسُ ف) :ؿقفف

   .اجلؾسي ًمؾتشفد :احلٚدي ظنتر

ـِ َمْسُعقدٍ  :ظذ هذيـ افرـْغ وافدفٔؾ ♦ تاَلةِ َؿْبتَؾ َأْن » :ىَموَل   طمديٌ اسْم تقُل ِ  افهَّ َُ َٕ  َّْٚ ـُ

ُد  ٓي َرَض اف ََّن ٍْ اَلُم َظَذ  :ُي يَؾ  ,اهللِافسَّ اَلُم َظَذ ِجْزِ    .(4)ش...افسَّ

   .ومدل قمغم أكف ومرض ،ىمبؾ أن يػرض قمؾقـو :وافنٚهد ؿقفف* 

                                 
اَلُم، ُهقَ  َوضَمؾ   قَمز   اهلل َ وَمنِن  : َهَؽَذا شَمُؼقًُمقا َٓ : ^ اهلل ِ َرؾُمقُل  وَمَؼوَل : احلديٌ ومتوم (1) ـْ  اًمس  ، هللِ ِ اًمت ِحق وُت : ىُمقًُمقا َوًَمؽِ

قَِّبوُت، َؾَقاُت َواًمص   اَلمُ  َواًمط  َو قَمَؾْقَؽ  اًمس  اَلمُ  َوسَمَريَموشُمُف، اهلل ِ َوَرمْحَيُ  اًمـ بِلخ  َأهيخ لَم، اهلل ِ قِمَبودِ  َوقَمغَم  قَمَؾْقـَو اًمس  وحِلِ  َأؿْمَفدُ  اًمص 

ٓ   إًَِمفَ  َٓ  َأنْ  داً  َأن   َوَأؿْمَفدُ  اهلل ُ، إِ  (.397« )مسؾؿ»و(، 757« )اًمبخوري» أظمرضمف "َوَرؾُمقًُمفُ  قَمْبُدهُ  حُمَؿ 

 (.3/667) «اسكصوف» ذم احلـوسمؾي مـ إيمثر ىمقل وهذا اًمقاضمى، اًمذيمر سمؼدر اًمسؽقن إكف: وىمقؾ (1)

 .مسعقد سمـ اهلل قمبد طمديٌ مـ( 191« )مسؾؿ»و(، 831« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.191« )مسؾؿ»و(، 831« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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 (.ؾٔف ^وافهالُة ظذ افْبلِّ ) :ؿقفف

 .، وهذا يؽقن ذم اًمتشفد إظمػم^اًمصالة قمغم اًمـبل  :افثٚن ظنتر

وقِمِديخ ويمعى سمـ قمجرة َأيِب طمديٌ  :وافدفٔؾ ♦ ُ » :ڤ مُحَْقٍد اًمس  ْٔتَػ  ,اهللَِيتٚ َرُشتقَل  :ْؿ َؿُٚفقاَأهنَّ ـَ

َْٔؽ  َِ َٚل َرُشقُل  ؟َُٕهعِّ َظ ََ ُٓ  :ُؿقُفقا :^ اهللَِؾ تدٍ افِ َّّ يَّ ِتفِ  ,َوَأْزَواِجتفِ  ,ؿَّ َصؾِّ َظتَذ ُُمَ َٝ  ,َوُذرِّ ْٔ َِّ تَا َصت ـَ

تدٍ  َّّ يَّ ِتفِ  ,َوَأْزَواِجتفِ  ,َظَذ آِل إِْبتَراِهَٔؿ, َوَبتِٚرْك َظتَذ ُُمَ ت ,َوُذرِّ َٝ َظتَذ آِل إِْبتَراِهٔؿَ ـَ ت ـْ تَؽ َْحِٔتٌد  ,َا َبَٚر َّٕ إِ

ٌٔد   .(2)سمطؾً اًمصالة ^قمغم اًمـبل  شمرك اًمصالة ، وإمر ًمؾقضمقب، ومؾق(1)شجَمِ

ُٛ ) :ؿقفف  (.وافستٔ

 اً وٓ خُيِـؾخ سمـذًمؽ، ومؾـق ىمـدم واطمـد ،سملن يرشمى اسكسون أومعول اًمصالة ،اًمؽمشمقى :افثٚفٞ ظنتر

 .قمغم أظمر ل يصح

 :افستٔٛ ظذ وافدفٔؾ

   .وهل ًمؾؽمشمقى ،«ثؿ»سمـ وً اعمسـلء صالشمف مرشمب ^اًمـبل  شمعؾقؿ -1

قِن ُأَصعِّ » :ذم صالشمف قمغم اًمؽمشمقى، وىمد ىمول ^ومقافمبي اًمـبل  -1 ُّ َا َرَأْيُ  ـَ قا  ِي    .(3)شَوَص

اتٍَتقا ظتذ وجتقب ترتٔتٛ أؾًتٚل » :طمقـٌ ىمـول ،وىمد كؼؾ اسمـ هبػمة اس وع قمـغم ذًمـؽ -3

 .هـ.ا (4)شافهالة

                                 
 (.193« )مسؾؿ»و(، 3369« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 . سموز اسمـ واظمتورهو شمقؿقي، اسمـ اعمجد: احلـوسمؾي مـ واظمتورهو واضمبي، أهنو: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 سمدوهنو، اًمصالة شمصح ؾمـي اًمصالة ذم ^ اًمـبل قمغم اًمصالة أن: وهل أيضوً  أمحد قمـ أظمرى روايي اعمسلًمي وذم

 اًمعثقؿلم، واظمتوره وداود،، طمزم واسمـ، وإوزاقمل، واًمثقري، ـقػيطم وأسمق، موًمؽ: مـفؿ، اًمعؾامء أيمثر ىمقل وهذا

 .أوضمف سموًمقضمقب اًمؼقل وًمعؾ

 .احُلَقْيِرث سمـ موًمؽ طمديٌ مـ( 6998« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.138 /1) «اسومصوح»: اكظر (1)
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   (.واف سِٔؿُ ) :ؿقفف

 .وتؾقؾفو ،وظمتومفو ،اًمتسؾقؿ، وهق آظمر إريمون :افرابع ظنتر

 :وافدفٔؾ ظذ رـْٔ ف ♦

ٚ اف َّْسِِٔؿُ » :طمديٌ قمكم  .1 َٓ ُِ ِِٔ  .(1)شَوَحْ

َْْٔٚ َمتتَع َرُشتتقِل » :ىمــول وطمــديٌ ضمــوسمر سمـــ ؾمــؿرة  .1 َِّ َّْتتٚ إَِذا َصتت َْتتٚ ^ اهللِـُ ِْ تتاَلُم  :ُؿ افسَّ

 َِ ُٜ َظ ْؿ َوَرْْحَ ُُ ُٜ اهللِْٔ ْؿ َوَرْْحَ ُُ ْٔ َِ اَلُم َظ َِٔدِه إَِػ  ,اهللِ, افسَّ تَٚل َرُشتقُل اْفتَج َوَأَصَٚر بِ ََ , َؾ َظتاَلَم  :^ اهللَِِٕٚبْغِ

ؿْ  ُُ َْٖيِدي سٍ  ,ُتقِمُئقَن بِ ّْ ٍْٔؾ ُص ُٚب َخ َٕ َٚ َأْذ هنَّ
َٖ ْؿ َأْن َيَوتَع َيتَدُه َظتَذ  !ـَ ـُ ل َأَحَد ٍِ ُْ َا َي َّٕ ُؿ إِ ِِّ َؾِختِذِه, ُثتؿَّ ُيَست

ِِْٔف َوِصَافِفِ  ِّ ـْ َظَذ َي  .(2)شَظَذ َأِخِٔف َم

 (.وواجبُُٚتٚ) :ؿقفف

وؾمـبؼً اِسؿمـورة إمم أن اًمقاضمـى مـو شمبطـؾ اًمصـالة  ؿمـرع اعممًمػ ذم سمقون واضمبوت اًمصـالة،

   .وجيؼم سمسجقد اًمسفق ،أو ضمفالً  اً ٓ ؾمفق ،اً سمؽميمف قمؿد

 :ًمتل ذيمرهو اعممًمػ هـو صمامكقيأن واضمبوت اًمصالة ا :واظِؿ• 

ِٜ ) :ؿقفف  (.اف ُبُر ؽُر اف حريّ

 :طمـرام، ومؽـؾ شمؽبـػمات آكتؼـول واضمبـوت، وقمؾقـفاًمتؽبػمات همػم شمؽبػمة اس :أول افقاجبٚت

   .جُيؼم سمسجقد اًمسفق ،وً ومؾق شمرك شمؽبػمًة ومنكف يؽقن ىمد شمرك واضمب

تَٚن َرُشتقُل » :يـرة يمـام ذم طمـديٌ أيب هر ،^ومعـؾ اًمـبـل  :وافدفٔؾ ظذ وجقهبتٚ ♦  اهللِـَ

َُقُل  ^ ُع, ُثؿَّ َي ـَ ُ ِحَغ َيْر زِّ َُ َُقُم, ُثؿَّ ُي ُ ِحَغ َي زِّ َُ  ُي
اَلةِ َع  :إَِذا َؿَٚم إَِػ افهَّ ِّ ـْ َْحَِدُه ِحَغ َيْرَؾتُع  اهللَُش َ

ِ د

َُقُل َوُهَق َؿٚنِؿٌ  , ُثؿَّ َي
ِٜ
ًَ ـْ ـْ افرَّ َبُف ِم ِْ َْٚ َفَؽ  :ُص ُد اْفتَح َربَّ    .(3)شّْ

                                 
« ارملاًمد»و(، 175« )موضمف اسمـ»و(، 3« )اًمؽممذي»و(، 61« )داود أسمق»و(، 1/191« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.3/189« )إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي وصححف(، 1/539)

 (.191« )مسؾؿ»و(، 831« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.391« )مسؾؿ»و(، 789« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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قِن ُأَصعِّ » :^وىمد ىمول  ُّ َا َرَأْيُ  ـَ قا  ِي    .(1)«َوَص

 إٓ إٔف يس ثْك مـ ذفؽ: 

 .ومنهنو ؾمـي ،وً شمؽبػمة اًمريمقع عمـ أدرك اسموم رايمع (1

 .ومنهنو ؾمـي ،اًمتؽبػمات اًمزوا د ذم صالة اًمعقد وآؾمتسؼوء (1

 .ومنهنو أريمون ،شمؽبػمات صالة اجلـوزة (3

 (.واف سّٔعُ ) :ؿقفف

 .ًمإلموم واعمـػرد دون اعملمقم ،ىمقل ؾمؿع اهلل عمـ محده :افثٚن

 (.واف حُّٔد ) :ؿقفف

ًمإلمــوم واعمـػــرد واعمــلمقم، وموسمــوم واعمـػــرد جيؿعــون سمــلم  ،ىمــقل رسمـــو وًمــؽ احلؿــد :افثٚفتتٞ

 .واًمتحؿقد، ويؼتصـر اعملمقم قمغم اًمتحؿقد ؿقعاًمتس

 (.وَتسبَٔحَ ٚ افرـقِد وافسجقدِ ) :ؿقفف

   .اًمعظقؿ ذم اًمريمقع مرة واطمدة ؾمبحون ريب :قلىم :افرابع

ىمــقل ؾمــبحون ريب إقمــغم ذم اًمســجقد مــرة واطمــدة، وشمؼــدم اًمؽــالم قمؾــقفام وقمــغم  :اخلتتٚمس

ـِ  :ومـفو ،أدًمتفام ْٝ » :ىمـول قَمـوِمٍر اجْلَُفـِـل   طمديٌ قُمْؼَبَي سْم َزَفت َٕ َؿتَٚل  ،(ے ۓ ۓ﮲ ) دََّتٚ 

ُِقَهتٚ ِ  رُ  :^ اهللَِفَْتٚ َرُشتتقُل  ًَ ؿْ اْج ُُ تتقِظ ْٝ  ,ـُ َزَفتت َٕ تاَّ  َِ قَهتتٚ ِ   :َؿتَٚل  ،(ں ڻ ڻ ڻ) :َؾ ُِ ًَ اْج

ؿْ  ـُ  .(2)شُشُجقدِ

َّ وشٗاُل ) :ؿقفف ةً اْفت ًة َمرَّ  َمرَّ
َرةِ ٍِ ٌ.) 

 .همػر زم سملم اًمسجدشملم مرة واطمدةاىمقل رب  :افسٚدس

                                 
 .احُلَقْيِرث سمـ موًمؽ طمديٌ مـ( 6998« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 وطمسـف(، 1898« )طمبون اسمـ»و(، 887« )موضمف اسمـ»و(، 869« )داود أسمق»و(، 18/639« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/396« )إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي
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ــُف َرَأى َرؾُمـقَل  :طُمَذْيَػـَي  طمـديٌ :واًمـدًمقؾ ْقـِؾ  ^ اهللَِأك  ـْ اًمؾ   :احلـديٌ، وومقــفُيَصـكمِّ ِمــ

ْحق» َٕ ْجَدَتْغِ  ُد ؾَِٔا َبْغَ افسَّ ًُ َْ َٚن َي ـَ َُقُل  اً َو َٚن َي ـَ ـْ ُشُجقدِِه, َو ْر ِِل  :ِم ٍِ ْر ِِل  ,َربِّ اْؽ ٍِ  .(2()1)شَربِّ اْؽ

ـي َثالث) :ؿقفف  (.ًٚ وُيَس

 .وؾممال اعمغػرة صمالث مرات ،ؾريمقع واًمسجقدًميسـ شمؽرار اًمتسبقح  :أي

  .وً يمون مـ هديف أكف إذا دقمو دقمو صمالصم ^أن اًمـبل  :ارويدل ٓؾمتحبوب اًمتؽر

ـِ َمْسُعقدٍ  اهللِوىمد ورد ذم طمديٌ قَمْبِد  تْؾ » :^ اهللِىَموَل َرؾُمقُل  ، سْم َُ َٔ ِْ ْؿ َؾ ـُ تَع َأَحتُد ـَ إَِذا َر

اٍت  ًَئِؿِ  :َثاَلَث َمرَّ َ اْف ْؾ  ,ُشْبَحَٚن َريبِّ َُ َٔ ِْ ُٚه, َوإَِذا َشَجَد َؾ َٕ َْظَذ َثاَلثُشبْ  :َوَذفَِؽ َأْد ْٕ َ ا َوَذفِتَؽ  ,ًٚ َحَٚن َريبِّ

ٚهُ  َٕ  .(3)شَأْد

َسُ ف) :ؿقفف ِْ ُل وَج ُد إَوَّ ٓي  (.واف َن

  .ًمخإ ...اًمتحقوت هلل :واعمراد سمذًمؽ ىمقل ،اًمتشفد إول :افسٚبع

 .وٓ مضطجع ،ىمو ؿوهق أن يتشفد وهق ضموًمس ٓ  :أي- ضمؾسي اًمتشفد إول :افثٚمـ

تقُل ِ  » :وًمػظـف ،طمـديٌ اسمــ مسـعقد اعمتؼـدم :نٓد وجِست فوافدفٔؾ ظذ وجقب اف  َُ َٕ َّْتٚ  ـُ

اَلةِ  ُد -افهَّ ٓي َرَض اف ََّن ٍْ اَلُم َظَذ  :-َؿْبَؾ َأْن ُي يتَؾ اهللِافسَّ تاَلُم َظتَذ ِجْزِ تَٚل َرُشتقُل  ,, افسَّ ََ ٚنِٔتَؾ, َؾ َُ َوِمٔ

تتتَذا :^ اهللِ َُ قُفتتتقا َه َُ تتتاَلمُ   اهللََؾتتتِ٘نَّ  :َٓ َت ـْ ُؿقُفتتتقاُهتتتَق افسَّ َّٔتتتُٚت هللَِِّ :, َوَفُِتتت َقاُت  ,اف َِّح َِ تتت َوافهَّ

َِّٔبُٚت     .احلديٌ (4)ش...َوافىَّ

                                 
« اًمدارمل»و(، 897« )موضمف اسمـ»و(، 1115« )اًمـسو ل»و(، 871« )داود أسمق»و(، 38/196« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/11« )اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وصححف(، 1363)

 دمى، وٓ ؾمــ -واًمتسؿقع واًمتحؿقد واًمتسبقح، اًمتؽبػمات،- ياًمست إمقر هذه أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .سموًمقضمقب اًمؼقل وإىمرب اجلؿفقر، ىمقل وهذا

(، 1/159« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 899« )موضمف اسمـ»و(، 161« )اًمؽممذي»و(، 886« )داود أسمق» أظمرضمف (3)

 (.1/397« )إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي ووعػف

 َهَذا»: وىمول( 1/169« )اًمدارىمطـل»و(، 5611« )اعمشؽؾ ذح»ذم واًمطحووي(، 1177« )اًمـسو ل» أظمرضمف (1)

 .«َصِحقٌح  إؾِْمـَودٌ 
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ٌٜ  ,وإرـٚنَ  ,ومٚ َظَدا افؼانطَ ) :ؿقفف  (.وافقاجبِٚت ادذـقرَة ُشَّْ

ومفـق ؾمــي،  ذيمـر أن مـو سمؼـل مــ أمـقر اًمصـالة ،عمو ذيمـر ؿمــروط وأريمـون وواضمبـوت اًمصـالة

 :نىمسام واًمســ ذم اًمصالة

 .  ؾمــ أىمقال (أ

  .وؾمــ أومعول (ب

   :وهل ،ة ؾمـّيؾمــ إىمقال، وقمددهو أرسمع قمشـر :أوًٓ 

   .دقموء آؾمتػتوح .1

   .آؾمتعوذة .1 

 .اًمبسؿؾي .3 

 .واسؾمـرار هبو ذم اًمسـريي ،ملم واجلفر هبو ذم اجلفرييلاًمت .1

   .ىمراءة اًمسقرة سمعد اًمػوتي .5

َاَواِت َومِ » :ىمقل .6 َْرضِ ِمْؾُء افسَّ ْٕ    .سمعد رسمـو وًمؽ احلؿد (1) ش...ْؾُء ا

 .مو زاد قمغم اًمقاطمدة مـ اًمتسبقح سمعد اًمريمقع وسمعد اًمسجقد .8، 7

   .سملم اًمسجدشملم ،رب اهمػر زم :مو زاد قمغم اًمقاطمدة سمعد ىمقل .9

 .اًمتعقذ سمعد اًمتشفد إظمػم مـ إرسمع .19

   .اجلفر سموًمؼراءة ذم اًمصالة اجلفريي .11

 .طقػي سمعد اًمؼراءة وىمبؾ اًمريمقعاًمسؽتي اًمؾ .11

   .اسؾمـرار سموًمؼراءة ذم اًمسـريي .13

   .(2)ذم اًمتشفد إظمػم قمـد سمعض اًمعؾامء ^اًمصالة قمغم اًمـبل  .11

                                 
 .َأْورَم  أيب سمـ اهلل قمبد طمديٌ مـ( 176« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.3/677) «اعمؼـع» ذم، ىمدامي اسمـ آىمقال ؾمــ ذيمر (1)
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   :وقمددهو أرسمع قمشـرة ،ؾمــ إومعول :ًٚ ثٕٚٔ

   .رومع اًمقديـ ذم مقاوع رومعفو مع اًمتؽبػم .1

   .قدهاًمـظر إمم مقوع ؾمج .3 .ووع اًمقؿـك قمغم اًمقسـرى .1

   .مػرضمتل إصوسمع ،ووع اًمقديـ قمغم اًمريمبتلم ذم اًمريمقع .1

   .وضمعؾ اًمرأس طمقول اًمظفر ،هؤمد اًمظفر واؾمتقا .5

   .سملن جيوذم يديف قمـ ضمـبقف ،اعمجووموة ذم اًمريمقع .6

   .سملن جيوذم سمطـف قمـ ومخذيف ،اعمجووموة ذم اًمسجقد .7

   .وؿ اًمؼدملم وكصبفام ذم اًمسجقد .8

   .واًمسجقد سمقـفام ،إذكلم أو اعمـؽبلم ذم اًمسجقد ووع اًمقديـ طمذو .9

 .واًمتشفد إول ،ذم اجلؾقس سملم اًمسجدشملم آومؽماش .19

   .اًمتقرك ذم اًمتشفد اًمثوين .11

أو ووــع اًمؽــػ اًمقؿـــك قمــغم اًمػخــذ  ،أو قمــغم اًمــريمبتلم ،ووــع اًمقــديـ قمــغم اًمػخــذيـ .11

   .بتفواًمقسـرى قمغم اًمقسـرى، وإًمؼوم يمػف اًمقسـرى ريم ،اًمقؿـك

 .ضمؾسي آؾمؽماطمي .13

   .(1)ذم اًمتسؾقؿتلم وؿمامًٓ  وً آًمتػوت يؿقـ .11

ض) :ؿقفف ـْ َتَرَك َذْ َّ ِٜ -فٌِر ُظذٍر  ًٚ ؾ َّٔ ُط بحٚلٍ  ,َؽْرَ افِّْ َُ  (.-ؾ٘هنٚ ٓ َتْس

   .أؿمور اعممًمػ إمم شمرك ؿمـلء مـ أريمون وؿمـروط وواضمبوت وؾمــ اًمصالة

 :خيؾق مـ طموًمتلمٓ  ،شمرك ؿمـرٍط مـ ؿمـروط اًمصالة (1

   .ومقصح ،يمام شمؼدم ،يمؿـ شمرك اؾمتؼبول اًمؼبؾي ًمعذر مبقح ،إن يمون ًمعذر ومتصح صالشمف :إوػ

  .إن يمون ًمغػم قمذر ومصالشمف شمبطؾ :افثٕٜٚٔ

                                 
 (.151 /1) «اعمممـ صالة»(، 3/681) «اعمؼـع»و «اًمؽبػم اًمشـرح»: اكظر (1)
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  .ومصالشمف ٓ شمصح ،ًمغػم قمذر وً رضمؾ صغم قمريوك :مثٚفف

فـو، وٓ يؿؽــ أن ومال يعجز اسكسون قمـ ،ٕن حمؾفو اًمؼؾى (:اًمـقي) :اش ثْك ادٗفػ مـ ذفؽ• 

  .يؿـع اسكسون مـ إرادشمف يمغػمهو مـ اًمشـروط، وقمغم هذا ومال شمسؼط

ـٍ ) :ؿقفف َد َتْرَك ُرـ َّّ ًَ ٍٛ  ,أو َت ْٝ َصالُتف ,أو واِج َِ  (.َبَى

ٕن اًمــريمـ ٓ يســؼط سموجلفــؾ وٓ  :ومصــالشمف شمبطــؾ ًمغــػم قمــذر مـــ اًمصــالة وً إذا شمــرك ريمـــ (1

  .اًمـسـقون وٓ اًمعؿد

   .ومقليت اً ومصالشمف سموـمؾي، أمو إن شمريمف ؾمفق ،مـ اًمريمقع وً ك ريمـإكسون شمر :مثٚفف

 :ؾِف حٚف ٚن ،وً إذا شمرك واضمب (3

   .ًمتعؿده شمريمف :ومصالشمف شمبطؾ ،اً إن يمون متعؿد - أ

   .يمام ؾمـقليت ،ومنكف يسجد ًمؾسفق ،أو ضمفالً  اً وإن يمون ؾمفق -ب

 (.بِخالِف افبٚؿل) :ؿقفف

  .ذًمؽ وًمق شمعؿد ،وؾمـي ومال شمبطؾ وً إذا شمرك مستحب (1

ـُ أؿقاٍل وأؾًٚلٍ ) :ؿقفف  (.ومٚ ظدا ذفؽ ُشَْ

  .وشمؼدمً ،أو ومعؾقي يمو قمدا مو شمؼدم مـ ؿمـروط وأريمون وواضمبوت ومفل ؾمــ، إمو ىمقًمق

ـِف) :ؿقفف ُد افسجقُد فَسْ َْٖس  ,وٓ ُيْؼَ  (.وإن شَجَد ؾال َب

جيــى وٓ ٓ  :أي .، ومنكــف ٓ يشـــرع اًمســجقد ًمؾســفقاً ؾمــفق إذا شمــرك ؾمـــي مـــ ؾمــــ اًمصــالة

 .يستحى، ًمؽـ ًمق ؾمجد ومال سملس
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 : ؿٚل ادٗفػ

دُ ] َْصٍ  ,فزيٚدةٍ  :ُيْؼَ َٕ ِٜ  ,وَصتؽ   ,و تْرِض وافْٚؾِت ٍَ تٍد   اف ّْ تالً  ,ٓ   َظ ًْ
متـ ِجتِْْس  ؾّ تك َزاَد ؾِ

د ,اً أو ُشجقد ,ًٚ أو ُرـقظ ,اً أو ُؿًقد ,ًٚ ؿِٔٚم :افهالةِ  ّْ ْٝ  ,اً َظ َِ قوَش  ,َبَى ًٜ  ,َيْستُجُد فتف اً ْٓ  ,وإن َزاَد َرـًت

ْؿ ح ك َؾَرَ  مْٓٚ َشَجَد  َِ ًْ تَس   احلتٚلِ  ,ؾِؿ َي َِ َد  ,وإن َظَِِؿ ؾٔٓٚ َج َّٓ ـْ َتَنت َد إن مل يُت َّٓ  ,وَشتَجَد  ,ؾَ َنت

ؿَ  َِّ ِزْم بَهقاِب ٍِٕسف ,وإن َشبََّح بف ثَِ ٚنِ  ,وَش َسَّ ومل ََيْ
َٖ ْٝ صالُتف ,ؾ َِ تف ,َبَى ًَ ٓ  ,ًٚ ظٚدِت وصالُة َمتـ َتبِ

ِٚشٔ جِٚهالً  َٕ ُِٓٚ ,وٓ َمـ ؾَٚرَؿف ,ًٚ أو  َثٌر ظٚدًة مـ ؽِر ِجِْْس افهالةِ ُيْبىِ ُْ ٌؾ ُمْسَ  َّ ُقه ,وَظ ْٓ ُده وَشت ّْ  ,َظ

َٔسِره ُشجقدٌ  ُد ف ؾٍ  ,وٓ ُيْؼَ ـْ ق ,وٓ َتْبُىُؾ بٔسِر َأ ْٓ ٍب َش تد ,اً أو ُذْ ّْ ٍب َظ ٌؾ بٔستِر ُذْ ٍْ َٕ وإن  ,اً وٓ 

ََقلٍ  ًِف أتك ب ٍد   ؿِٔتٚمٍ  ,وُؿًتقدٍ  ,ـَتراءةٍ   شتجقدٍ  ,َمؼوٍد   ؽتِر ُمْقِضت ٓي وؿتراءةِ شتقرةٍ    ,وَتَنت

ْٛ فف ُشجقدٌ  ,مل َتْبُىْؾ  ,إَخرَتْغِ  دُ  ,ومل ََيِ تد ,بؾ ُيْؼَ ّْ َؿ َؿبتَؾ إَتِٚمٓتٚ َظ َِّ ْٝ  ,اً وإن َش ت َِ وإن ـتٚن  ,َبَى

َر ؿريب اً شٓق ـَ تٚ وشتَجَد  ًٚ ثؿ َذ َّٓ ْٝ ؾت٘ن  ,َأََت ت َِ َح ِٓٚ َبَى َِ تَؿ فٌتِر َمْهت َِّ َُ ـُالِمتف    ,ضتَٚل افٍهتُؾ أو َت

بِٓٚ ِْ ٌٜ ـُالمٍ  ,مل َتْبُىْؾ  اً ودَِهِح ِٓٚ إن ـٚن يسر ,ُص َٓ ََ ْٓ ِٜ اهللِ  ,وَؿ َٛ متـ ؽتِر خنتٔ َ َح ْٕ َخ أو ا ٍَ َٕ وإن 

ٍٜ  ,تًٚػ ْٝ  ,َؾَبَٚن َحرؾٚنِ  ,أو َتَْْحََْح مـ ؽِر حٚج َِ  .[َبَى

 ،عمو شمؽؾؿ اعممًمػ قمـ اًمصالة ومـو يتعؾـؼ هبـو مــ أريمـون وواضمبـوت وؿمــروط :مْٚشبٜ افبٚب

   .ذيمر مو جيؼم كؼصفو

 وضمقاسمر كؼص اًمصالة: 

   .آؾمتغػور، واًمتسبقح سمعد اًمصالة (1

   .ؾمجقد اًمسفق (1

 .وً اًمســ اًمرواشمى واًمـقاومؾ مطؾؼ (3
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 :أؿمـػم إمم قمدة مؼدموٍت  ،وىمبؾ اًمشـروع ذم مسو ؾ اًمبوب

 :يػ ؾمجقد اًمسفقشمعر :أوًٓ 

 .ووع اجلبفي قمغم إرض :افسجقد فٌٜ

 .اًمغػؾي قمـ ؿمـلء مـفو :واًمسفق ذم اًمصالة كسـقون اًمشـلء واًمغػؾي قمـف، :وافسٓق

جلـؼم مـو طمصـؾ ذم صـالشمف مــ اخلؾـؾ  :ؾمجدشمون يسجدمهو اعمصكم :ؼدوشجقد افسٓق   اف

 .أو ؿمؽ ،أو كؼصون ،سمزيودة ،اً ؾمفق

   .اًمسجقد ٕضمؾ اًمسفق :سموب إووومي اًمشـلء ًمسببف، أي مـ :واإلضٚؾٜ   شجقد افسٓق

أو  ،أو كؼـص ، مـو طمصـؾ ذم اًمصـالة مــ ظمؾـؾ، ؾمـقاء سمزيـودةع ًمقجؼُم ـرِ ؿُم  :احلؽؿي مـف :ًٚ ثٕٚٔ

أو أهنـو ومقفـو  ،كوىمصـي ذم أن اًمصـالة ،ًمؽل يغؾؼ قمـغم كػسـف وقمـغم اًمشــقطون سمـوب اًمقؾمقؾمـي :ؿمؽ

   .، ومشـرع ؾمجقد اًمسفق ًمؼطع يمؾ هذاظمؾالً 

ؾمجقد اًمسـفق يؽـقن ذم يمـؾ صـالة  :ؾمجقد اًمسفق اًمصالة اًمتل يسجد ومقفو اًمضوسمط ذم :ًٚ ثٚفث

   .ذات ريمقع وؾمجقد، واًمـػؾ واًمػرض ذم ذًمؽ ؾمقاء

ذم  وواًمتالوة، وٓ يشـرع ؾمجقد اًمسفق إذا ؾمـف ،وؾمجقد اًمشؽر ،وخيرج سمذًمؽ صالة اجلـوزة

َ  :ُهـَق إْ َـوعٌ » :ؾمجقد اًمسفق، كص قمؾقف أمحد، وىمـول إؾمـحوق َوًَمـْق  ،ن  َذًمِـَؽ ُيْػيِضـ إمَم اًمت َسْؾُسـؾِ ِٕ

ْفِق َلْ َيْسُجْد ًمَِذًمَِؽ   .(1)«ؾَمَفو سَمْعَد ؾُمُجقِد اًمس 

دُ ) :ؿقفف َْصٍ  ,فزيٚدةٍ  :ُيْؼَ َٕ  (.وَصؽ   ,و

 ٜأشبٚب شجقد افسٓق ثالث: 

 .اًمشؽ .3 .اًمـؼص مـفو .1 .اًمزيودة ذم اًمصالة .1

دٍ ) :ؿقفف ّْ  (.ٓ   َظ

ٕن اًمسـجقد  :وذفؽ :ومنكف ٓ يسجد ومقف ًمؾسفق ،اً قمؿد يودة أو اًمـؼص ذم اًمصالةإذا يموكً اًمز

                                 
 (.1/35) ىمدامي ٓسمـ «اعمغـل»: اكظر (1)
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ْؿ بِفِ » :^يمام ىمول  ،ظموص سموًمسفق ُُ ُْٖت ٌء َفَْبَّ اَلةِ َرْ ُف َفْق َحَدَث ِ  افهَّ َّٕ ؿْ  ,إِ ُُ ُِ ت ِمتْث تٚ َبَؼٌ َٕ تَا َأ َّٕ ـْ إِ
 ,َوَفُِ

َا َتَْْستْقنَ  ـَ َْٕسك  ُروِن  ,َأ ِـّ ُٝ َؾتَذ ِستٔ َٕ ْؿ ِ  َصتاَلتِفِ  ,َؾتَِ٘ذا  ـُ تَقاَب  ,َوإَِذا َصتؽَّ َأَحتُد ََٔ َحترَّ افهَّ ِْ ُٔت ِؿَّ  ,َؾ ِْ َؾ

ْٔفِ  َِ ؿْ  ,َظ ِِّ َُٔس
ًمقضمـقد  :، وٓ يؾـزم مــ اكجبـور اًمسـفق سمـف اكجبـور اًمعؿـد(1)«ُثؿَّ َيْسُجُد َشْجَدَتْغِ  ,ُثؿَّ فِ

 .اًمعذر سموًمسفق

ـمؾـي، وإن يمـون سمـؽمك ؾمــي وموًمصـالة وموًمصالة سمو ،ًمريمـ أو واضمى اً وطمقـفو إن يمون اًمؽمك قمؿد

   .صحقحي

ِٜ ) :ؿقفف ْرِض وافْٚؾِ ٍَ  (.  اف

واًمػــرض  ،وأكــف مشــروع ذم يمــؾ صــالة ذات ريمــقع وؾمــجقد ،شمؼـدم وــوسمط ؾمــجقد اًمســفق

   .واًمـػؾ ذم ذًمؽ ؾمقاء

تالً ) :ؿقفف ًْ
تد ,اً أو ُشتجقد ,ًٚ أو ُرـقظت ,اً أو ُؿًتقد ,ًٚ ؿِٔٚمت :متـ ِجتِْْس افهتالةِ  ؾّ ك َزاَد ؾِ ّْ  ,اً َظ

 ْٝ َِ ق ,َبَى ْٓ  (.َيْسُجُد فف اً وَش

 وهق اًمزيودة ،ؿمـرع اعممًمػ أن ذم سمقون اًمسبى إول: 

   :ىمسامن أن اًمزيودة ذم اًمصالة :واظِؿ• 

  .زيودة أومعول :إول

   .زيودة أىمقال :افثٚن

 :وزيودة إومعول ىمسامن

 ،اً زادهـو ؾمـفق ومفـذه إن :يمزيودة ريمقع أو ؾمجقد أو ىمقوم وكحقه :زيودة مـ ضمـس اًمصالة -1

   .ؿمـرع ًمف ؾمجقد اًمسفق

 .وكحقه اً سمطؾً صالشمف، يمام ًمق ريمع مرشملم قمؿد اً وإن زادهو قمؿد

ومفـذه يـليت اًمؽـالم  :واعمشــل وكحقهـو ،يموحلريمـي اًمؽثـػمة :زيودة مـ همـػم ضمــس اًمصـالة -1

                                 
 .مسعقد سمـ اهلل قمبد طمديٌ مـ( 571« )مسؾؿ»و(، 191) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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َثٌر ظٚدًة مـ ؽِر ِجِْْس افهالةِ ) :قمؾقفو قمـد ىمقًمف ُْ ٌؾ ُمْسَ  َّ    (....وَظ

ًٜ وإن زَ ) :ؿقفف ْؿ ح ك َؾَرَ  مْٓٚ َشَجَد  ,اَد َرـً َِ ًْ َس   احلتٚلِ  ,ؾِؿ َي َِ َد  ,وإن َظَِِؿ ؾٔٓٚ َج َّٓ ؾَ َنت

َد  َّٓ ـْ َتَن  (.إن مل يُ

ومنن زيـودة اًمريمعـي ٓ  ،-يمخومسي ذم رسموقمقي، أو صموًمثي ذم صمـو قي- إذا زاد اعمصكم ريمعي ذم اًمصالة

 :خيؾق مـ طموًملم

   .ومنكف يسجد ًمؾسفق سمعد اًمسالم :ـفوأن ٓ يعؾؿ سموًمزيودة طمتك يػرغ م .1

ومنكـف  :، وعمو ؾمؾؿ قمؾؿ أكـف زاد ريمعـي، أو قمؾـؿ سمـذًمؽ ذم شمشـفده ىمبـؾ ؾمـالمفوً صغم مخس :مثٚفف

   .يسجد ًمؾسفق سمعد اًمسالم

تَر ََخْست ^ اهللَِأنَّ َرُشتقَل » :طمديٌ قمبد اهلل سمـ مسـعقد  :وافدفٔؾ ♦ ْٓ ٔتَؾ  ,ًٚ َصتذَّ افيي َِ َؾ

َٚل  ؟اَلةِ َأِزيَد ِ  افهَّ  :َففُ  ََ َٝ ََخْس :َؿَٚل  ؟َوَمٚ َذاكَ  :َؾ ْٔ َِّ ؿَ  ,ًٚ َص َِّ َد َمٚ َش ًْ  .(1)شَؾَسَجَد َشْجَدَتْغِ َب

نن يمون ىمـد شمشـفد ومقؽػـل ومومقجؾس مبوؿمـرة سمدون شمؽبػم وٓ شملظمر،  :أن يعؾؿ أصمـوء اًمزيودة .1

   .وإٓ ومقتشفد ،مو ؾمبؼ

وقمؾـؿ أصمــوء  ،فد، صمؿ ىموم وأشمك سمخومسيوضمؾس ًمؾتش وً ومصغم أرسمع ،صغم رسموقمقيي أراد أن :مثٚفف

ٕكـؽ شمشـفدت ذم  :ضمؾـس مبوؿمــرة وٓ شمتشـفدا :ومقؼـول ًمـف :ىمقومف أو ريمققمف أن هذه اًمريمعي زا دة

   .اًمراسمعي

ٕكف ريمـ ل شمـلت  :اضمؾس وشمشفد :ومـؼقل ،وزاد ظمومسي ،صمؿ ىموم ول يتشفد ،أمو ًمق صغم راسمعي

 .سمف

ؿَ  ,وَشَجَد ) :ؿقفف َِّ    (.وَش

  .صمؿ يسؾؿ ،فق ىمبؾ اًمسالميسجد ًمؾس :أي

َُّٔ ِف ؿبتَؾ افستالِم ) :ويليت اًمؽالم قمـغم مقوـع اًمسـجقد قمــد ىمقًمـف
ِك شتجقدٍ أْؾَوتِِ وَتْبُىتُؾ بتَسْ

                                 
 (.571« )مسؾؿ»و، ًمف واًمؾػظ( 1116) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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   .(ؾَطْ 

ِزْم بَهقاِب ٍِٕسف ,وإن َشبََّح بف ثَِ ٚنِ ) :ؿقفف َسَّ ومل ََيْ
َٖ ْٝ صالُتف ,ؾ َِ  (.َبَى

ًمؽــف أصــر قمـغم  ،ًمقـبفـوه قمـغم ؾمـفقٍ  ،(ن اهللؾمـبحو) :إذا ىمول ًمف اصمـون مـ اجلامقمي اًمثؼوت :أي

 .ومنن صالشمف طمقـفو شمبطؾ ،ول يؾتػً ًمتسبقح اًمثؼتلم ،أن اًمصقاب معف اً صالشمف معتؼد

 .ذيمٌر أو امرأة ،ؾمقاًء طمر أو قمبد ،أكف يشؽمط ذم شمـبقف اسموم صمؼتون :وطٚهر ـالمف

 .(2()1)ىمقل همػمه طمتك قمضده ،ل يرضمع إمم ىمقل ذي اًمقديـ وطمده ^ن اًمـبل أ :وافدفٔؾ

 ؟وهؾ يِزم اإلمٚم افرجقد إػ تسبٔح ادٖمقم ظذ اإلضالق* 

   :، ومال خيؾق اسموم مـ طموٓتوإذا ؾمبح اعملمقم ًمإلموم أكف ؾمف 

ــف صــقاهبام، أو شمســووى قمـــده إمــران (1 اًمصــقاب - إن ضمــزم سمصــقاهبام، أو همؾــى قمــغم فمـ

 .، ومنكف يرضمع إمم يمالمفام-واخلطل

ذم هـذه  وً وموعمشـفقر مــ اعمـذهى أكـف يرضمـع إمم يمالمفـام أيضـ ،وهمؾى قمغم فمــف ظمطممهـإن  (1

 .اًمصقرة

 .ومال يؾزمف أن يرضمع إمم يمالمفام ،سمصقاب كػسف ضمزم نإ (3

ف ظٚدِ ) :ؿقفف ًَ ِٚشٔ ٓ جِٚهالً  ,ًٚ وصالُة َمـ َتبِ َٕ    (.وٓ َمـ ؾَٚرَؿف ,ًٚ أو 

الة اعمـلمقم إذا مو ؾمبؼ هق ذم طمؽؿ صالة اسموم مـ طمقٌ اًمبطالن وقمدمف، ًمؽـ موذا قمـ صـ

 ؟ُكبِّف اسموم ومؾؿ يرضمع

   :اعملمقم ًمإلموم ومؾؿ يرضمع، ومؾؾؿلمقم قمدة طموٓت إذا ؾمبح

   .ومصالشمف صحقحي ،أن يرى اًمصقاب مع اسموم ومقتوسمعف .1

                                 
 .هريرة أيب طمديٌ مـ( 573« )مسؾؿ»و(، 181) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 سمـ معوويي طمديٌ ذم يمام اهلل، قمبقد سمـ ـمؾحي ىمقل إمم ^ اًمـبل رضمع وىمد واطمد، صمؼي ليؽػ أكف: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .خيػك ٓ كظر ومقف اعمسلًمي هذه ذم اًمقديـ ذي سمؼصي وآؾمتدٓل ظمديٍ،
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  .ومصالشمف سموـمؾي ،وسموحلؽؿ اًمشـرقمل ،تفسمخط وً ومقتوسمعف قموعم ،أن يرى أن اسموم خمطئ .1

سمحؽـؿ مــ شموسمعـف  أو ضمفالً  -يدري هؾ هق خمطئ أو مصـقىومال -سموحلول  أن يتوسمعف ضمفالً  .3

 .ٕضمؾ اجلفؾ يومصالشمف صحقح ،وً ف أو كوؾمـقتسمخط وً قموعم

 ،طمتـك يـليت اسمـوم سموًمزيـودة وً أن يػورىمف ومصالشمف صحقحي، وشمؽقن اعمػورىمي سملن يظؾ ضموًمسـ .1

 .وجيؾس ًمؾتشفد ومقسؾؿ معف، أو أكف يتشفد ويسؾؿ إن يمون ذم آظمر صالشمف

ُِٓٚوظَ ) :ؿقفف َثٌر ظٚدًة مـ ؽِر ِجِْْس افهالةِ ُيْبىِ ُْ ٌؾ ُمْسَ  َّ.) 

ــودة مـــ همــػم ضمـــس اًمصــالة :اًمؼســؿ اًمثــوين مـــ أىمســوم اًمزيــودة ذم إومعــول ذم اًمصــالة  ،اًمزي

 .يموحلريمي واًمؽتوسمي وكحق ذًمؽ

 اً أن يؽـقن مسـتؽثر :سمشــرط ،أن اًمزيودة أو اًمعؿـؾ مــ همـػم ضمــس اًمصـالة يبطؾفـو :واظِؿ •

ومال يبطؾفـو، يمـام  اً ومنن يمون يسـػم ،ثور مـ اعمشـل ذم اًمصالة، واعمرضمع ذم ذًمؽ إمم اًمعرفيموسيم :قمودة

 ،داسمتــف ويموكــً دمذسمــف ، ويمــام ضمــوذب أسمــق سمــرزة إؾمــؾؿل (1)ًمعو شــي اًمبــوب ^ومــتح اًمـبــل 

 .(2)ومقؿشـك ىمؾقالً 

ُقه) :ؿقفف ْٓ ُده وَش ّْ  (.َظ

ـْ ) :هذه شموسمعي ًمؼقًمف َثٌر َظَٚدًة ِم ُْ ٌؾ ُمْسَ  َّ تٚ َوَظ َٓ ُِ
تاَلةِ ُيْبىِ أن شمعؿـده ذًمـؽ  :أي (َؽْرِ ِجتِْْس افهَّ

 .يبطؾ اًمصالة

 :أكــف تــرك ذم اًمصـالة سمــال طموضمــي وأيمثـر مـــ ذًمــؽ، وهـذا يـــوىمض ريمـــ اًمصــالة :وافًِتٜ ♦

 .(3)اًمطؿلكقـي

                                 
 اسمـ»و(، 1196« )اًمـسو ل»و، وطمسـف( 691« )اًمؽممذي»و(، 911« )داود أسمق»و(، 13/111« )أمحد» أظمرضمف (1)

 .شمطققموً  يصكم يمون ^ أكف: طمبون واسمـ اًمـسو ل اييرو وذم(، 1355) «طمبون

 (.1111) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 .واًمعال ل، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره هقتتفو، قمـ اًمصالة يغػم ل مو اًمصالة شمبطؾ ومال ؾمفقاً  يمون إذا أكف: اًمثوين اًمؼقل (3)
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َٔسِره ُشجقدٌ ) :ؿقفف ُد ف  (.وٓ ُيْؼَ

أن اًمعؿـؾ اًمقســػم همـػم  د ذًمـؽسمـلّم سمعـ ،عمو سملّم أن اًمعؿؾ اًمؽثػم مـ همػم ضمـس اًمصالة ُيبطؾفو

 .اعمبطؾ ٓ يشـرع ًمف ؾمجقد ؾمفق

ق) :ؿقفف ْٓ ٍب َش ٍؾ أو ُذْ ـْ  (.اً وٓ َتْبُىُؾ بٔسِر َأ

إصؾ ذم إيمؾ واًمشـرب أهنام مـ مبطالت اًمصالة، كؼـؾ اسمــ اعمــذر اس ـوع قمـغم ذًمـؽ ذم 

   .(1)اًمػرض

ومـال  :ويمـون ؾمـفقاً  ،إذا ىمـّؾ  :تلمذم طموًمٓ شمبطؾ سموٕيمؾ واًمشـرب  اعممًمػ ىمرر أن اًمصالة ًمؽـ

   :سمد مـ هذيـ اًمؼقديـ

 .وكحق ذًمؽ ،أو ؿمـرسمي يسـػمه ،يمحبي أو طمبتلم ،اً أن يؽقن إيمؾ أو اًمشـرب يسـػم :إول

قمـ هقتتفو، يمام ًمق يمون ذم ضمقبـف ظمبـزة ومليمـؾ مـفـو  ٕكف ىمد أظمرج اًمصالة :أمو إن يمثر ومتبطؾ -

 .هو إذا يمثرت أسمطؾًٕن إومعول اعمعػق قمـ يسـػم :طمتك أمتفو

   .ىّمؾ مو أيمؾ أو يمثر ،ومتبطؾ صالشمف اً ، ومنن يمون متعؿداً أن يؽقن ؾمفق :افثٚن

ـْ ُأمَّ ِتتتل  اهللَإِنَّ » :قمؿـــقم طمـــديٌ :ضظتتتدم افتتتَْ دفٔؾ ظتتتذوافتتت ♦ تتتَٚوَز َظتتت َٖ اْفتتتتَخ ؿتتتد ََتَ َى

َٔٚنَ   .(2)شَوافِّْْس

د) :ؿقفف ّْ ٍب َظ ٌؾ بٔسِر ُذْ ٍْ َٕ   (.اً وٓ 

وهـذا هـق  ،وًمـق شمعؿـد ذًمـؽ ،، ومال شمبطؾ صـالشمفاً يسـػم وً إذا ؿمـرب اعمتـػؾ ؿمـرسم :احلٚفٜ افثٕٜٚٔ

   .اعمشفقر مـ اعمذهى

                                 
 (.39 صـ) «اس وع»: اكظر (1)

 «إوؾمط» ذم واًمطؼماين(، 7119) «طمبون اسمـ»و(، 1915« )موضمف اسمـ»و(، 13/111« )أمحد» أظمرضمف (1)

 وصححف، قمبوس اسمـ طمديٌ مـ( 138 /1« )اًمدارىمطـل»و(، 316 /1) «اًمؽومؾ» ذم قمدي واسمـ(، 8173)

 (.7/155« )اسرواء» إًمبوين
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   :وافدفٔؾ ♦

   .(1)أكف ؿمـرب ذم اًمتطقع، ويمذا ؾمعقد سمـ ضمبػم :أكف ورد قمـ اسمـ اًمزسمػم -

   .وٕن اًمـػؾ أيسـر مـ اًمػرض وأظمػ، ورسمام أـمول اًمـػؾ وموطمتوج إمم اعموء -

 .(2)ويمثػمة ،ويبطؾ اًمصالة اًمـػؾ يسـػمه ،ال يصحأمو إيمؾ وم* 

ًِف) :ؿقفف ََقٍل َمؼوٍد   ؽِر ُمْقِض ٍد   ؿِٔٚمٍ  ,وُؿًقدٍ  ,ـَراءةٍ   شجقدٍ  ,وإن أتك ب ٓي  (.وَتَن

 :صترد ادٗفػ أن   بٔٚن زيٚدة إؿقال, وذـر ْلٚ صقرتغ 

، يمـام ًمـق ىمـرأ ذم همـػم طمـول اً قًمؽــ ذم همـػم مقوـعف ؾمـف ،اسشمقون سمذيمر مشـروع ذم اًمصـالة .1

أو أؾمــر ذم مقوـع اجلفـر، أو  ،أو ذيمر اًمتشفد ذم همػم مقوعف، أو ضمفر ذم مقوع اسؾمــرار ،اًمؼقوم

 .وكحق ذًمؽ ،ؾمبح سملم اًمسجدشملم

وهـق  ،ًمعقــف، سمـؾ ًمـققمـف وً ٕكف ل يػعؾ حمرم :وًمق شمعؿد هذا ،ٓ شمبطؾ صالشمف :ؾٚحلُؿ   ذفؽ

 .ًمؽـف ذم همػم هذا اعمقوع ،ةيمقكف أشمك سمؼقل مشـروع ذم اًمصال

 (.مل َتْبُىْؾ  ,وؿراءةِ شقرةٍ   إَخرَتْغِ ) :ؿقفف

ىمـرأ ذم اًمـريمعتلم إظمػمشمـلم مــ  اً أو مـػـرد وً ًمق أن إمومـ :اًمصقرة اًمثوكقي مـ زيودة إىمقال .1

 .^ًمؽـف ظمالف هدي اًمـبل  ،ومال شمبطؾ صالشمف سمذًمؽ ،أو اًمثوًمثي مـ اًمثالصمقي ،اًمرسموقمقي

ومال سملس أن ٓ يسـؽً، سمـؾ يؼـرأ إذا ل يريمـع  ،سبي ًمؾؿلمقم إذا ومرغ مـ ىمراءة اًمػوتيوأمو سموًمـ

وىمــراءة اًمؼــرآن ذم  ،ٕن اًمصــالة إكــام هــل اًمتســبقح ذم مقوــعف :وهــذا أطمســـ ،اسمــوم طمتــك يريمــع

   .وهق اًمؼقوم، وٓ ؾمؽقت ومقفو ،مقوعف

                                 
 (.3/119« )إوؾمط» ذم اعمـذر اسمـ أظمرضمف (1)

 وًمق، اًمصالة سمطؾً اًمشـرب شمعؿد ومنن اًمـػؾ، أسمطؾ اًمػرض أسمطؾ ومام يموًمػرض، اًمـػؾ أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 . اًمعؾامء  فقر ىمقل وهق، يسـػماً  يمون
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ْٛ فف ُشجقدٌ ) :ؿقفف دُ  ,ومل ََيِ  (.بؾ ُيْؼَ

ٕكـف  :يستحى ًمـف أن يسـجد وٓ جيـى :لم اًمسوسمؼتلم سموًمـسبي ًمسجقد اًمسفقأكف ذم احلوًمت :أي

 .يبطؾ قمؿده اً ، وهق ل يػعؾ أمروً ومؾؿ يؽـ واضمب ،ضمؼٌم ًمغػم واضمى

 أن ؾمجقد اًمسفق ٓ جيى إٓ ًمؾشـلء اًمذي قمؿده يبطؾ اًمصالة :وافَٚظدة. 

د) :ؿقفف ّْ َؿ َؿبَؾ إَتِٚمٓٚ َظ َِّ ْٝ  ,اً وإن َش َِ  (.َبَى

 :ؾال خيِق مـ حٚف غ بؾ إمتوم اًمصالة،إذا ؾمؾؿ ىم

   .ٕكف شمؽؾؿ ومقفو ىمبؾ إمتومفو :وموًمصالة شمبطؾ سمال إؿمؽول ،اً ن يؽقن متعؿدأ :إوػ

َر ؿريب اً وإن ـٚن شٓق) :ؿقفف ـَ ٚ وشَجَد  ًٚ ثؿ َذ َّٓ َح ِٓٚ  ,َأََت َِ تَؿ فٌتِر َمْهت َِّ َُ ؾ٘ن ضتَٚل افٍهتُؾ أو َت

 ْٝ َِ  (.َبَى

 :ؾِف حٚف ٚن ،اً و ؾمفقإذا ؾمؾؿ ىمبؾ إمتومف :افثٚن

- ومـنذا اكتفـك ؾمـجد ًمؾسـفق :ومنكف يبــل قمـغم صـالشمف :وً أن يذيمر سمعد ذًمؽ سمزمـ يسـػم قمروم (1

   .-وًمق أكف يمون اكحرف قمـ اًمؼبؾي أو ظمرج مـ اعمسجد أو شمؽؾؿ ذم مصؾحي اًمصالة

   .(1) طمديٌ ذي اًمقديـ :ودفٔؾ ذفؽ ♦

 :ٕكـف يتعـذر أن يبــل قمؾقفـو :مـ ضمديدومنهنو شمبطؾ، وقمؾقف أن يستلكػفو  :أن يطقل اًمػصؾ (1

   .ًمبعدهو

   .ذم قمرف اًمـوس ومفق ـمقيؾ إمم اًمعرف، ومام يمون ـمقيالً  ذم اًمطقل واعمردّ 

ْٝ ) :ؿقفف َِ َح ِٓٚ َبَى َِ َؿ فٌِر َمْه َِّ َُ    (.أو َت

 :أؿمور هـو إمم اًمؽالم ذم اًمصالة، وسملّم أن اًمؽالم ومقفو ًمف أطمقال

 :أو ضمفالً  ،أو ؾمفقاً  ،ؾمقاء يمون قمؿداً  ،همػم مصؾحتفوإذا ؾمؾؿ ىمبؾ إمتومفو وشمؽؾؿ ذم  -1

وًمـق يمـون  ،أهنـو شمبطـؾ :ومـوحلؽؿ ،أطمضــر زم يمتـوب :وىمول ٕطمـد اعمـلمقملم مـثالً  ،ؾمّؾؿ :مثٚفف

                                 
 .هريرة أيب طمديٌ مـ( 573« )مسؾؿ»و(، 181) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)



  

 
 كتةةةةةةةةةةةةةةةةةاب الصةةةةةةةةةةةةةةةةةال 

 
312 

   .اً يسـػم

بِٓٚ) :ؿقفف ِْ  (.ـُالِمف   ُص

   .اً أو قمومد ،أو ضموهالً  ،وً ومتبطؾ اًمصالة، ؾمقاء شمؽؾؿ كوؾمـق :أن يتؽؾؿ ذم صؾى اًمصالة -1

تٚ » :معوويي سمـ احلؽؿ  طمديٌ هوشملم احلوًمتلم دًمقؾ قمغمواًم َٓ ُح ؾِٔ ُِ َٓ َيْهت اَلَة  إِنَّ َهِذِه افهَّ

اَلِم افَّْٚسِ  ـَ ـْ  ٌء ِم  .(1)«َرْ

 (.مل َتْبُىْؾ  اً ودَِهِح ِٓٚ إن ـٚن يسر) :ؿقفف

حلــديٌ ذي  :ومــال شمبطــؾ سمــف اًمصــالة :اً يســـػم ؿ ىمبــؾ إمتومفــو وشمؽؾــؿ ذم مصــؾحتفوإذا ؾمــؾّ  -3

وٓ ومـرق ذم ذًمـؽ سمـلم  ،وأضموسمـف اًمصـحوسمي وسمــقا قمـغم صـالهتؿ ^طمقـام شمؽؾؿ مع اًمـبل  (2)قديـاًم

 .اسموم واعملمقم

 .وًمق يمون عمصؾحتفو ،ومتبطؾ :وً قمروم اً أمو إذا يمون يمثػم -

ٌٜ ـُالمٍ ) :ؿقفف َٓ ََ ْٓ  (.وَؿ

   .هل اًمضحؽ سمصقت مرشمػع يسؿعف مـ طمقًمف :افََٜٓٓ

  .اًمصالة وشمبطؾفوهنو شمػسد يمقوموًمؼفؼفي يموًمؽالم ذم 

ومغؾبتـف  وً يمام إذا ؾمؿع أو رأى ؿمــقت ،قمؾقف وً واؾمتثـك سمعضفؿ مـ اًمؼفؼفي اعمبطؾي إذا ىمفؼف مغؾقسم

 .ىمفؼفي سمدون اظمتقوره

   .(3)وأمو اًمتبسؿ سمدون ىمفؼفي ومال يبطؾ اًمصالة، طمؽك اسمـ اعمـذر اس وع قمؾقف

                                 
 (.573« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 .هريرة أيب طمديٌ مـ( 573« )مسؾؿ»و(، 181) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 اعمـذر ٓسمـ «اس وع»: اكظر، يػسدهو ٓ اًمصالة ذم اًمتبسؿ أن: قمغم اًمعؾؿ أهؾ مـ قمـف كحػظ مـ يمؾ أ ع (3)

 (.131صـ)
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َخ ) :ؿقفف ٍَ َٕ ِٜ اهللِ تًٚػ ,وإن  َٛ مـ ؽِر خنٔ َ َح ْٕ ٍٜ  ,أو ا  ,َؾَبتَٚن َحرؾتٚنِ  ,أو َتَْْحََْح مـ ؽِر حٚج

 ْٝ َِ  (.َبَى

 هذه ثالث مسٚنؾ: 

   .اًمـػخ ذم اًمصالة :أوْلٚ

ومنهنـو شمبطـؾ اًمصـالة، وهـذا إذا يمـون  ،(أف) (أن) :يمـام ًمـق ىمـول :إذا كػخ وسمون طمرومون سمطؾـً

 .ٕكف مـ اًمعبٌ ذم اًمصالة :يسمال طموضم وً اًمـػخ قمبث

 ،أو كحـق ذًمـؽ ،ومـال شمبطـؾ، يمـام ًمـق أراد أن يــػخ طمشــرة قمؾقـف وً أمو إن يمون حلوضمي وًمقس قمبث

   .(1)وموعمدار ذم ذًمؽ قمغم اًمعبٌ

ِٜ اهللِ تًٚػ) :ؿقفف َٛ مـ ؽِر خنٔ َ َح ْٕ  (.أو ا

  .وهق رومع اًمصقت سموًمبؽوء :آكتحوب :ادسٖفٜ افثٕٜٚٔ

 :وأومود يمالمف أن آكتحوب ىمسامن

 .ومال يمصمر ،ومبؽكيمام ًمق ؾمؿع آيي  :اكتحوب مـ ظمشـقي اهلل .1

 ^ رأيتٝ رشتتقل اهلل» :مــو روى مطـرف سمـــ قمبـداهلل سمـــ اًمشـخػم قمـــ أسمقـف ىمــول :وافتدفٔؾ♦

 .(3)«مـ افبُٚء ,ـٖزيز ادرجؾ (2)وفهدره أزيز ,يهع

 .(4)«ؾمؿعً كشـقٍ قمؿر وأكو ذم آظمر اًمصػقف» :ومو روى قمبداهلل سمـ ؿمداد ىمول

                                 
 طموضمي، سمال يمون وًمق اًمصالة سمف شمبطؾ ومال، ومليمثر طمرومون سمون وًمق، يموًمؽالم ًمقس اًمـػخ أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .قمبوس واسمـ، مسعقد يموسمـ، اًمصحوسمي مـ  ع قمـ ويروى، واًمشقيموين، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره

 .سموًمبؽوء وهمؾقون، صقت: أي، ُأومم زاي ويمن مهزة سمػتح، «أزيز»: ىمقًمف: اًمسـدي ىمول (1)

 ذم واًمبقفؼل(، 665« )طمبون اسمـ»و(، 1111« )اًمـسو ل»و(، 991« )داود أسمق»و(، 16/139« )أمحد» أظمرضمف (3)

 (.1/197« )إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي وصححف( 151 /1« )اًمؽؼمى»

 وإؾمـوده، «اًمصحقح» ذم اًمبخوري وقمؾؼف(، 1/311« )ؿمـقبي أيب اسمـ»و(، 1/111« )اًمرزاق قمبد» أظمرضمف (1)

 .صحقح
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ومنن صالشمف قمــد  ،ومبون طمرومون ،سقءه ومبؽكي اً يمام ًمق ؾمؿع أمر :اكتحوب مـ همػم ظمشـقي اهلل .1

   .(1)ٕكف مـ ضمـس يمالم أدمقلم :اعمذهى شمبطؾ

ٍٜ ) :ؿقفف ْٝ  ,َؾَبَٚن َحرؾٚنِ  ,أو َتَْْحََْح مـ ؽِر حٚج َِ  (.َبَى

ومـنن اًمصـالة شمبطـؾ، ومـنن  ،واًمتـحـح إن يمون ًمغػم طموضمي ومبون طمرومـون :اًمتـحـح :ادسٖفٜ افثٚفثٜ

 .يمون حلوضمي ومقجقز

ًُ  ،ؾموقمٌي آشمقِف ومقفو ^ اهللِيموَن زم مـ رؾمقِل » :طمديٌ قمكم :وافدفٔؾ  ،ومنذا أشمقُتـف اؾمـتلذك

 ًُ  .(3()2)«أذَن زم وً وإن وضمدشُمف ومورهم ،إن وضمدشُمف يصكمِّ ومَتـحـَح دظمؾ

 

 

 

 

                                 
 .واًمعثقؿلم، ىمدامي اسمـ: واظمتوره، ىمصد سمغػم ٕكف: شمبطؾ ٓ ومنهنو، اكتحى طمتك اًمبؽوء همؾبف إذا أكف: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .إًمبوين ووعػف( 3798« )موضمف اسمـ»و ًمف، ظواًمؾػ( 1111« )اًمـسو ل»و(، 1/13« )أمحد» أظمرضمف (1)

، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره طموضمي، سمال وًمق، طمرومون سمون وًمق، اًمصالة شمبطؾ ٓ اًمـحـحي أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (3)

 .واًمعثقؿلم، واًمسعدي
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 لةةةةةفص

 :ؿٚل ادٗفػ

[ْ ـْ ٍٜ ُأخترى ًٚ وَمـ َتَرَك ُر َره بًتَد ُذوِظتف   ؿِتراءةِ َرـًت ـَ تٝ اف تل تَ  ,ؾَذ َِ تف مْٓتَٚبَى ـَ تف  ,َر َِ وَؿْب

َده ,ًٚ َيًقُد ُوجقب ًْ ِْٖت بف وبا َب َٔ ٍٜ  ,ؾ ٍٜ ـٚمِت ِك َرـً َسْ َُ َل  ,وإن َظَِِؿ بًَد افسالِم ؾ َد إَوَّ ٓي ت اف َنت ِزَ َٕ وإن 

ْٛ ؿتتٚناً  تتِرَه ُرجقُظتتف ؾتت٘ن اْشتتَ َ ؿَّ ؿتتٚناً  ,وهَنَتتَض َفِزَمتتف افرجتتقُد متتٚ مل َيَْْ ِهتت ْٛ َفِزَمتت ,ـَ ف وإن مل َيَْْ ِهتت

َد   افَراءةِ َحُرَم افرجتقُد وظِٔتف افستجقُد فُِتؾِّ  ,افرجقدُ  وَمتـ َصتؽَّ   َظتددِ افرـًتِٚت  ,وإن َذَ

ـِتتف ,َأَختتَذ بٕٚؿتتؾِّ  َسْ َُ  ؾ
ـٍ ٍٛ أو زيتتٚدةٍ  ,وإن َصتتؽَّ   َتتتْرِك ُرـتت ف   َتتتْرِك واجتت ُِّ وٓ  ,وٓ َيْستتُجُد فنتت

ٌٛ وشتجقُد افستٓ ,إلمِٚمف ًٚ ُشجقَد ظذ مٖمقٍم إٓ َتَبً تُده واجت ّْ ِك شتجقدٍ  .ِق دَِتٚ َيْبُىتُؾ َظ وَتْبُىتُؾ بتَسْ

َُّٔ ِف ؿبَؾ افسالِم ؾَطْ 
َؿ َشَجَد إن َؿُرَب َزَمُْف ,أْؾَوِِ َِّ َٔف وَش ِس َٕ ٚ ِمرار ,وإن  َٓ ُٚه َشجدتٚنِ  اً وَمـ َش ٍَ  .[ـَ

هذا اًمػصـؾ ظمصصـف اعممًمـػ ًمؾؽـالم قمــ ؾمـجقد اًمسـفق سمسـبى اًمــؼص ذم اًمصـالة، وهـق 

   . مـ أؾمبوب ؾمجقد اًمسفقاًمسبى اًمثوين

ْ) :ؿقفف ـْ ٍٜ ُأخترى ًٚ وَمـ َتَرَك ُر َره بًتَد ُذوِظتف   ؿِتراءةِ َرـًت ـَ تف مْٓتٚ ,ؾتَذ ـَ تٝ اف تل َتَر َِ  ,َبَى

ف َيًقُد ُوجقب َِ َده ,ًٚ وَؿْب ًْ ِْٖت بف وبا َب َٔ ٍٜ  ,ؾ ٍٜ ـٚمِ ِك َرـً َسْ َُ    (.وإن َظَِِؿ بًَد افسالِم ؾ

   .ًمصالةسمدأ سموًمؽالم قمـ كؼص اًمريمـ ذم ا

ومــال خيؾــق مـــ  مـــ أريمــون اًمصـالة همــػم شمؽبــػمة اسطمــرام، وً أن اعمصــكم إذا شمــرك ريمـــ :واظِتؿ •

 :طموٓت

أن يؽقن اًمريمـ اعمؽموك ذم همػم اًمريمعـي إظمـػمة ويـذيمر ىمبـؾ اًمسـالم، ومـنن وصـؾ إمم  :إوػ

ومفو، وإن ذيمـره مقوعف مـ اًمريمعي اًمتل شمؾقفو ومنكف يؾغل اًمريمعي اًمتل شمريمف مـفو وشمؼقم اًمتل شمؾقفو مؼ

  .ىمبؾ مقوعف ومػمضمع ومقليت سمف وسمام سمعده

ووصـؾ إمم  ،وىمـوم وريمـع ورومـع ،رضمؾ كســل اًمسـجقد اًمثـوين مــ اًمريمعـي إومم :مثٚل ذفؽ

 .اًمسجقد اًمثوين مـ اًمريمعي اًمتل شمؾقفو
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   .ويليت سمريمعي مؽون اًمتل أًمغقً ،ويستؿر ذم صالشمف ،أن يؾغل اًمريمعي :ؾٚفًّؾ

صمؿ اؾمتؿر ذم صالشمؽ سمـلن شمـليت سمـام سمعـد  ،اضمؾس واؾمجد :ىموم ومنكـو كؼقل ًمفعمو  أمو ًمق ذيمر مثالً 

   .اًمسجقد

   :أن يؽقن اًمريمـ اعمؽموك مـ اًمريمعي إظمػمة :افثٕٜٚٔ

ٕكـف عمـو ؾمـؾؿ  :ومنن ذيمر ىمبؾ اًمسالم أشمك سمف وسمام سمعده، وإن ذيمر سمعد اًمسالم أشمـك سمريمعـي يمومؾـي

ِك َريْمَعٍي يَموِمَؾيٍ ) :وًمذا ىمول :سمعضفو قمغم سمعض امتـع سمـوء اًمصالة اَلِم وَمَؽؽَمْ  .(1)(َوإْن قَمؾَِؿ سَمْعَد اًمس 

 :ومقؼـول ًمـف وٓ يذيمر إٓ سمعد اًمسـالم، ،أن يؽقن اًمريمـ اعمؽموك ذم همػم اًمريمعي إظمػمة :افثٚفثٜ

ٕكـو ىمّدركو أن اًمريمعي اًمتل كؼـص مـفـو ٓهمقـي، وهـذا إذا ل يطـؾ اًمػصـؾ، ومقبــل  :ً سمريمعي يمومؾيا 

ومـنن ـمـول اًمػصـؾ  .أو ظمرج مـ اعمسجد، كص قمؾقـف أمحـد ،وًمق أكف اكحرف قمـ اًمؼبؾيقمغم صالشمف، 

 .أقمود اًمصالة

أو  ،أن اعمذهى ٓ ومرق قمــدهؿ سمـلم أن يؽـقن اًمـريمـ اعمـؽموك ذم اًمريمعـي إظمـػمة :وشمبلم ًمؽ

 .ومنكف يليت سمريمعي يمومؾي ،همػمهو، ومام دام أكف ذيمر سمعد اًمسالم

 .ول شمـعؼد ،ل شمصح ومنن اًمصالة ،سطمرامأمو إن يمون اًمريمـ اعمؽموك شمؽبػمة ا

ْٛ ؿتٚناً ) :ؿقفف َل وهَنََض َفِزَمف افرجقُد مٚ مل َيَْْ ِه َد إَوَّ ٓي ِزَ اف َن َٕ تِرَه  ؾت٘ن اْشتَ َ ؿَّ ؿتٚناً  ,وإن  ـَ

ْٛ َفِزَمف افرجقدُ  ,ُرجقُظف َد   افَراءةِ َحُرَم افرجقُد وظِٔف افسجقُد فُِؾِّ  ,وإن مل َيَْْ ِه    (.وإن َذَ

   .وهق كؼص اًمقاضمى، وذيمر هـو شمرك اًمتشفد إول ،هذا هق اًمؼسؿ اًمثوين مـ اًمـؼص

   :أن مـ شمرك اًمتشفد إول، ومؾف طموٓت :وخالصٜ ـالمف

   .ويسجد ًمؾسفق ،وً ، ومػمضمع وضمقسمأن يذيمر سمعد أن يـفض وىمبؾ أن يستتؿ ىمو امً  :إوػ

ومقضمـى أن جيـقز  -وهق اًمؼـراءة-ػمه سمؾ ًمغ ،أن اًمؼقوم ريمـ ًمقس سمؿؼصقد ذم كػسف :وافًِٜ ♦

                                 
 سمعده، أو الماًمس ىمبؾ ذيمر ؾمقاء ًمؾسفق، ويسجد سمعده وسمام اعمؽموك سموًمريمـ يليت أن: اعمذهى ذم اًمثوين اًمؼقل (1)

 .اًمعثقؿلم: واظمتوره اهلل، ؿموء إن أطمسـ هق: اعمرداوي وىمول محدان، واسمـ، متقؿ اسمـ: احلـوسمؾي مـ واظمتوره
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 .يمام ًمق ل يستتؿ ىمو امً  ،ًمف اًمرضمقع

ومقؽـره ًمـف  وىمبـؾ أن يشــرع ذم اًمؼـراءة، ،وسمعد أن اؾمـتتؿ ىمـو امً  ،أن يذيمر سمعد أن يـفض :افثٕٜٚٔ

 .اًمعقد، ويسجد ًمؾسفق

ٕكـف ؿمــرع ذم ريمــ مؼصـقد  :ويسـجد ًمؾسـفق ،أن يشـرع ذم اًمؼراءة، ومقحرم اًمرضمـقع :افثٚفثٜ

 .ومؾؿ جيز اًمرضمقع ،اًمؼراءة وهق

ــول :دفٔؾافتتو ♦ ـــ قمالىمــي ىم ــود سم ُّ َصتتذَّ بَِْتتٚ » :مــو ورد قمـــ زي َٜ اْفتتت َب ًْ ـُ ُصتت َرُة ْبتت
َض ِ   ,ٌِ َٓ َؾتتَْ

َ ْغِ  ًَ ـْ َْتٚ ,افرَّ ِْ َؿ َشتَجَد َشتْجَدَتْ  ,َوَموتتك ,اهللُِشتْبَحَٚن  :َؿتَٚل  ,اهللُِشتْبَحَٚن  :ُؿ َِّ تاَّ َأَتتؿَّ َصتاَلَتُف َوَشت َِ َؾ

قِ افسَّ  ْٕهترَف َؿَٚل  ,ْٓ اَّ ا َِ ُٝ َرُشقَل  :َؾ ُٝ  ^ اهللَِرَأْي ًْ َا َصَْ ـَ  .(1)شَيْهَُْع 

 :ؾِف حٚف ٚن ،وً أن مـ شمرك واضمب :وافَٚظدة ؾٔٓٚ، أمو سمؼقي اًمقاضمبوت ومؿثؾفو

   .ومػمضمع ويسجد ًمؾسفق ،وىمبؾ اًمتؾبس سموًمذي يؾقف ،أن يذيمره سمعد مػورىمتف مقوعف (1

قوعف وسمعد اًمتؾبس سموًمـذي يؾقـف ومـال يرضمـع، ويسـجد ًمؾسـفق ىمبـؾ أن يذيمر سمعد مػورىمي م (1

  .ٕكف كؼص :اًمسالم

ومنكـف  ،ذم اًمريمقع ول يذيمر إٓ وهق ذم اًمسـجقد ششبحٚن ريب افًئؿ» :رضمؾ كسـل ىمقل :مثٚفف

   .ويسجد ،يقاصؾ

 (.وَمـ َصؽَّ   َظددِ افرـًِٚت َأَخَذ بٕٚؿؾِّ ) :ؿقفف

  .(2)اًمؽمدد سملم أمريـ أهيام اًمذي وىمعوهق  :اًمشّؽ  :افسبٛ افثٚفٞ فِسٓق

                                 
 ذم واًمبقفؼل(، 1591) «اًمدارمل»و(، 365) «اًمؽممذي»و(، 1937« )داود أسمق»و(، 39/199« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/113« )ػماعمـ اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 1/338) «اًمؽؼمى»

 : مقاوع صمالصمي ذم إًمقف يؾتػً ٓ اًمعبودات ذم اًمشؽ: اًمعؾامء ىمول :ؾٚندة (1)

 . شمعى اًمشؽقك هذه إمم اًمتػً ًمق ومنكف: يموًمقؾمقاس، ًمف طمؼقؼي ٓ وهؿ  رد يمون إذا. 1

 .ؿمؽ ذم ويؼع إٓ قمبودة يػعؾ ٓ سمحقٌ، اًمشخص مع اًمشؽقك يمثرت إذا. 1

 .سمقؼقـف ومقعؿؾ إمر يتقؼـ ل مو، إًمقف يؾتػً ومال، ودةاًمعب مـ اًمػراغ سمعد يمون إذا. 3
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هـؾ صـغم يمـذا أو يمـذا، ومنكـف يبــل قمـغم أكـف صـغم أىمـؾ  :ومؼرر أن مــ ؿمـؽ ذم قمـدد اًمريمعـوت

   .اخلقوريـ

وٓ يـدري أهيـام  ؟أو اًمراسمعـي ،هـؾ هـل اًمثوًمثـي :ومشـؽ ذم اًمريمعـي ،إكسون يصكم اًمعشوء :مثٚفف

ويسـجد  ،ف متقؼـ مـ اًمثالث، صمؿ يتؿ صالشمفٕك :وً ومنكف جيعؾفو صمالصم ،وشمسووى قمـده إمران ،أرضمح

 .ًمؾسفق ىمبؾ اًمسالم

تْؿ » :وً مرومققم طمديٌ َأيِب ؾَمِعقٍد اخْلُْدِريِّ  :وافدفٔؾ ـَ تْؿ َيتْدِر  َِ ْؿ ِ  َصاَلتِِف َؾ ـُ إَِذا َصؽَّ َأَحُد

ؽَّ  ,ًٚ َأْم َأْرَبً ًٚ َصذَّ َثاَلث َْٔىَرْح افنَّ ِْ , ثُ  ,َؾ ـَ ََ ْٔ ـِ َظَذ َمٚ اْشَ  َْٔب ؿَ َوْف ِِّ َؾتِْ٘ن  ,ؿَّ َيْسُجُد َشتْجَدَتْغِ َؿْبتَؾ َأْن ُيَست

َٚن َصذَّ ََخْس َٚن َصذَّ إَِْتَٚم ًٚ ـَ ـَ ـَ َفُف َصاَلَتُف, َوإِْن  ًْ ٍَ َ ٚ َتْرِؽٔاً  ًٚ َص َٕ ٚ ـَ َْرَبٍع   .(1)«فِِنتَٔىٚنِ  ِٕ

 أو سمـام همؾـى قمـغم -وهـق إىمـؾ  -ومنن ؿمؽ وشمرضمح قمـده أطمد إمريـ ومفـؾ يعؿـؾ سمـوًمقؼلم 

   ؟فمـف

 .(2)أكف يبـل قمغم اًمقؼلم دا امً  :ادنٓقر مـ ادذهٛ

ؿْ » :وً مرومققمـ سمــ مسـعقد  اهللِطمديٌ قَمْبُد  :وافدفٔؾ ـُ ََٔ َحترَّ  َوإَِذا َصتؽَّ َأَحتُد ِْ ِ  َصتاَلتِِف َؾ

ْؿ, ُثؿَّ َيْسُجُد َشْجَدَتْغِ  ِِّ َُٔس
ِْٔف, ُثؿَّ فِ َِ ُٔ ِؿَّ َظ ِْ َقاَب َؾ  .(3)شافهَّ

   .ٕكف درى يمؿ صغم :ومال يؾزمف اًمسجقد ،اًمقؼلم صمؿ شمبلم ًمف أكف أصوبإذا سمـك قمغم 

   .هذا اًمؽالم يمؾف ذم اًمشؽ ذم قمدد اًمريمعوت وهق اًمؼسؿ إولو

                                
 

 اًمشؽ إمم يؾتػً ٓ ومنكف أرسمعوً  أو صمالصموً  صغم أو ٓ، أو اًمثوكقي اًمسجدة ؾمجد هؾ ؿمؽ ؾمؾؿ أن سمعد :ذفؽ مثٚل

 ؾمجقد» اكظر. اًمقؼلم يزيؾ يؼلم مـ ومالسمد اًمذمي، وسمر ً ؿمـرقمل وضمف قمغم أشمً اًمعبودة أن إصؾ ٕن: طمقـفو

 (.5ص) ًمؾعثقؿلم «اًمسفق

 (.571« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 سمعد ًمؾسفق ويسجد، يسؾؿ صمؿ إمريـ، أطمد قمـده شمرضمح إذا، اًمظـ هموًمى قمغم يبـل أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .شمقؿقي اسمـ: واظمتوره اًمسالم،

 (.571« )مسؾؿ»و(، 191« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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ـِف) :ؿقفف َسْ َُ  ؾ
ـٍ    (.وإن َصؽَّ   َتْرِك ُرـ

 ؟هؾ أشمك هبـذا اًمـريمـ أو ٓ :ومنذا ؿمؽ :اًمشؽ ذم شمرك إريمون :افَسؿ افثٚن مـ أؿسٚم افنؽ

   .ٕن إصؾ قمدم وضمقد اًمريمـ مع اًمشؽ ومقؽقن يمؽميمف :ؽؿف طمؽؿ مـ شمرك هذا اًمريمـومنن طم

اًمشـؽ  :هؾ ؾمجد اًمسجدشملم أو ؾمجد واطمدة، ول يؽمضمح ًمف ؿمــلء، ومـؼـقل :أن يشؽ :مثٚفف

 .وشمػعؾ هذا اًمريمـ وشمسجد ًمؾسفق ،ذم شمرك اًمريمـ يمؽميمف، ومعؾقؽ أن شمرضمع

ٍٛ ) :ؿقفف ف   َتْرِك واج ُِّ    .(وٓ َيْسُجُد فن

 .اًمشؽ ذم شمرك اًمقاضمى :افَسؿ افثٚفٞ مـ أؿسٚم افنؽ

 .؟هؾ ذيمر شمسبقح اًمريمقع أوًٓ  :ؿمؽ إكسون :مثٚفف

ٕكف ؿمؽ ذم ؾمـبى  :ومال يؾزمف أن يسجد ًمؾسفق ؟هؾ ومعؾ اًمقاضمى أو شمريمف :ومنذا ؿمؽ إكسون

   .ومؾؿ جيى اًمسجقد ،وضمقد ؾمجقد اًمسفق

 .(1)وسمغؾبي فمـف ،ًمؽـ إن شمرضمح قمـده أطمد إمريـ ومقعؿؾ سمام شمرضمح قمـده

   (.أو زيٚدةٍ ) :ؿقفف

   .اًمشؽ ذم اًمزيودة :افَسؿ افرابع مـ أؿسٚم افنؽ

أو ل يزد ومال ؾمجقد قمؾقـف، يمـام  ،هؾ زاد ومقؾزمف ؾمجقد اًمسفق :أكف ًمق ؿمؽ ذم صالشمف :وادًْك

   .ومنكف ٓ يسجد ًمؾسفق ؟ذم اًمصالة ومريمع مرشملم أو ل يزد وً هؾ زاد ريمققم ًمق ؿمؽ مثالً 

 .ن إصؾ قمدم اًمزيودة، واًمقؼلم ٓ يزول سموًمشؽأ :وافًِٜ ♦

   (.,إلمِٚمف ًٚ وٓ ُشجقَد ظذ مٖمقٍم إٓ َتَبً) :ؿقفف

 .سمومف، ومنن ؾمجد ؾمجد معف وإٓ ومال وً سمؾ شمبع ،ٓ يسجد اعملمقم ًمؾسفق سموؾمتؼالًمف

                                 
: واظمتورهو يػعؾف، ل أكف وموٕصؾ يمؽميمف، اًمقاضمى شمرك ذم اًمشؽ ٕن: سجقداًم يؾزمف أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واًمعثقؿلم «،اًمؽبػم اًمشـرح» صوطمى
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   :ٓ خيِق مـ حٚف غ واعملمقم سموًمـسبي ًمسجقد اًمسفق مع اسموم،

أو  ،اعمـلمقم سمزيـودة و، ومـنذا ؾمـف- سملن يدرك اًمصالة معف مــ أوألـو - أن يؽقن همػم مسبقق (1

 .ومال ؾمجقد قمؾقف، ويتحؿؾ اسموم قمـف ذًمؽ سموس وع ،أو ؿمؽ ،كؼص

   .ومنكف يسجد ًمؾسفق ذم مقاوع :وً أن يؽقن اعملمقم مسبقىم (1

   .إذا ؾمفو ومقام وموشمف مـ اًمصالة -1

  .وً يسجد وضمقسم ، ومنكفوؾمؾؿ اسموم ومؼوم اعملمقم يؼضـل ومسف :مثٚفف

   .ومقام أدرك ومقف اسموم وإذا ؾمف -1

 .اعملمقم ومقفو، ومنكف جيى قمؾقف اًمسجقد وأدرك اسموم ذم اًمريمعي اًمراسمعي وؾمف :مثٚفف

سمـؾ يؼـقم ويؼضــل مـو  ،اسموم ويمون ؾمجقده ًمؾسفق سمعد اًمسـالم، ومنكـف ٓ يتوسمعـف وإذا ؾمف -3

 :سمؼل مـ صالشمف، وإذا أهنك اًمصالة

 .وضمى قمؾقف ؾمجقد اًمسفق ،سموم ومقام أدريمف معف مـ اًمصالةومنن يمون ؾمفق ا .1

 ،أو ل جيؾس ًمؾتشـفد إول ،أو ريمققمون ،أدرك مع اسموم وهق يسجد صمالث ؾمجدات :مثٚفف

 .وً ومنكف إذا أراد اًمسالم يسجد وضمقسم ،وً ويمون مسبقىم

ومنكـف ٓ ، -ىمبـؾ أن يـدظمؾ معـف :أي-إن يمون ؾمفق اسموم ومقام ل يدريمف اعملمقم مـ اًمصـالة  .1

  .جيى أن يسجد ًمؾسفق

واعملمقم دظمؾ معف ذم اًمريمعـي اًمثوًمثـي، ومـال جيـى  ،ذم اًمريمعي اًمثوكقي واسموم يؽقن ىمد ؾمف :مثٚفف

 .اًمسجقد

أن اعملمقم إكام يؾزمف متوسمعـي اسمـوم مـودام ذم اًمصـالة، وسموًمسـالم يؽـقن ىمـد  :وافًِٜ   ذفؽ ♦

 .(1)ومؾؿ يؾزمف متوسمعتف ،ظمرج قمـ اًمصالة

                                 
. سمعده أو اًمسالم ىمبؾ ًمف ؾمجد ؾمقاءٌ  ومقف، يدريمف ل وًمق، اًمسفق ؾمجقد ذم يتوسمعف اعملمقم أن: اعمذهى مـ واعمشفقر (1)

 . سموز اسمـ إًمقف ومول احلـػقي، ىمقل وهق
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ٌٛ ) :ؿقفف ُده واج ّْ َٚ َيْبُىُؾ َظ
ِ    (.وشجقُد افسِٓق د

أن  ومؼـررشمؽؾؿ قمغم طمؽؿ ؾمـجقد اًمسـفق،  ،ومو يتعؾؼ هبو ،عمو شمؽؾؿ قمغم أؾمبوب ؾمجقد اًمسفق

 .ؾمجقد اًمسفق واضمى

تتقِن » :^وىمــد ىمــول  وطمــلم ؾمــفًمــف سمــف، وومعؾــف  ^أمــر اًمـبــل  :وافتتدفٔؾ ♦ ُّ تتَا َرَأْيُ  ـَ قا  ِي َوَصتت

   .(1)شُأَصعِّ 

سمحقـٌ  ،اً ؾمـفق اً أو شمـرك أمـر ،إذا ومعـؾ :ًمقضمقب ؾمجقد اًمسفق وهق وً يمر ووسمطًمؽـ اعممًمػ ذ

 .سمطؾً صالشمف اً أو ومعؾف قمؿد ،أكف ًمق شمرك ذًمؽ

 .هق اًمقاضمبوت وإريمون اً واًمذي يبطؾ اًمصالة شمريمف شمعؿد

َُّٔ ِف ؿبَؾ افسالِم ؾَطْ ) :ؿقفف
ِك شجقدٍ أْؾَوِِ    (.وَتْبُىُؾ بَسْ

صكم ؾمجقد اًمسفق اًمذي مقوعف ىمبؾ اًمسالم، ويمون شمريمف ًمـف أن اًمصالة شمبطؾ إذا شمرك اعم :أي

 .اً قمؿد

اًمصالة ومفق واضمى ومقفو، سمخالف مو يؽـقن  ؾِى أن مو يؽقن ىمبؾ اًمسالم هق مـ ُص  :وافًِٜ ♦

 .ومؾؿ يمصمر ذم إسمطوألو ،سمعد اًمسالم ومفق ظمورج قمـفو

َؿ َشَجَد إن َؿُرَب َزَمُْف) :ؿقفف َِّ َٔف وَش ِس َٕ    (.وإن 

ىِمصـــر اًمػوصــؾ، وًمــق ظمــرج مـــ  :ووــوسمط اًمؼضــوء ،اًمســفق ومنكــف يؼضـــقفإذا كســـل ؾمــجقد 

 .اعمسجد

ٕكـف ؿمــرع جلـؼم  :ومنكـف يسـؼط، وصـالشمف صـحقحف ،ومنن كسـل ؾمجقد اًمسـفق وـمـول اًمػصـؾ

 .اًمصالة وشمؽؿقؾفو ومال شمبطؾ سمػقاشمف

ٚ ِمرار) :ؿقفف َٓ ُٚه َشجدتٚنِ  اً وَمـ َش ٍَ    (.ـَ

ومنكف يؽػل ذم ذًمؽ ؾمـجدشمون قمــ يمـؾ مـو  :مـ مرة ووىمع ومقف أيمثر ،إذا شمعدد اًمسفق مـ اعمصكم

                                 
 .احلقيرث سمـ موًمؽ طمديٌ مـ( 6998) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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يمؾف يسـجد ًمـف ىمبـؾ اًمسـالم، أو يمؾـف - وىمع مـ ؾمفق، ؾمقاٌء ذم ذًمؽ ًمق يمون اًمسفق مـ ضمـس واطمدٍ 

أو  -ومقؽػـل ؾمـجقد اًمسـفق مـرة ،رب اهمػـر زم :سمعده، يمام ًمق كسـل شمسبقح اًمريمقع واًمسجقد وىمقل

 .-الم ومو يسجد ًمف سمعد اًمسالمومػقف مو يسجد ًمف ىمبؾ اًمس- يمون اجلـس ذم اًمسفق خمتؾػ

َْٔسُجْد َشتْجَدَتْغِ َوُهتَق َجتٚفٌِس » :قمؿقم طمديٌ :ويدل ْلذا ♦ ِْ ْؿ َؾ ـُ َٕستل َأَحُد وهـذا  .(1)شَؾَِ٘ذا 

   .ذم يمؾ ؾمفق قمومٌ 

 .ومقغّؾى مو ىمبؾ اًمسالم ،وأظمر سمعده ،أطمدمهو مقوعف ىمبؾ اًمسالم :وإذا اضمتؿع ؾمفقان* 

ؾمــفقًا آظمــر يمـســـقون اًمتســبقح ذم  وؿــؾ سمغؾبــي فمـــف، وؾمــفوقم ،إكســون ؿمــؽ ذم اًمصــالة :مثٚفتتف

اًمريمقع، ومؼد اضمتؿع ذم طمؼـف ؾمـبى ًمسـجقد اًمسـفق ىمبـؾ اًمسـالم، وؾمـبى ًمسـجقده سمعـد اًمسـالم، 

 .ومقسجد ًمؾسفق ىمبؾ اًمسالم

 

 

 

 

                                 
 .مسعقد سمـ اهلل قمبد طمديٌ مـ( 571) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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 :ؿٚل ادٗفػ

ـُسقٌف ] ُدهٚ  ـَ تُؾ بتغَ  ,ثؿ َتراويُح  ,ثؿ اش سَٚءٌ  ,آ ًَ ٍْ ٌٜ  ,افًنتِٚء وافٍْجترِ  ثتؿ ِوْتتٌر ُي تف َرـًت ِي وَأَؿ

سٍ  ,وُيقتُِر بقاحدةٍ  ,وَأـثُره إحدى ظؼَة َمْثَْك َمْثَْك ّْ ِِتْس إٓ   آِخِرهتٚ ,وإن َأْوَتَر بَخ  ,أو َشْبٍع مل ََيْ

 َٜ ُؿ ثتؿ ُيَهتعِّ اف ٚشتً ِِّ ُد وٓ ُيَس َّٓ  وَيَ َن
ِٜ َٛ افثٚمْ

َِ ؿُ  ,وب ِْسٍع ََيُِِس َظ ِِّ ُد وُيَست َّٓ تك افُتاِل  ,وَيَ َنت َٕ وَأْد

تتٍٚت بستتالَمْغِ  ًَ ـَ ِٜ بٚفُتتٚؾرونَ  ,َيَتترُأ   إُوػ بَستتبِّح ,ثتتالُث َر ِٜ بتتٚإلخالصِ  ,و  افثٕٚٔتت  ,و  افثٚفثتت

ُٝ ؾٔٓٚ بًَد افرـقِد وَيَقُل  ُْ َْ ُٓ » :وَي َٝ افِ ـْ َهَدْي َّ َٝ  ,ؿَّ اْهِدِن ؾِٔ ْٔت ـ َظَٚؾ َّ ـْ  ,وظٚؾِِْل ؾٔ َّ وَتتَقفَِّْل ؾتٔ

 َٝ ْٔ َٝ  ,َتَقفَّ ْٔ َٝ  ,وبِٚرْك ِل ؾٔا َأْظَى ْٔ ت ظِٔتؽ ,وؿِِْل ذَّ مٚ َؿَو َٙ َْ َِِْض وٓ ُي إٕتف ٓ َيتِذلي َمتـ  ,إٕؽ َت

 َٝ ْٔتت َٝ  ,َواَف تتزي َمتتـ َظَٚدْيتت
ًِ َٝ  ,وٓ َي ْٔتت َٚف ًَ َْتتٚ وَت َٝ َربَّ تت ـْ  ,افِٓتتؿي إن َأظتتقُذ بِرضتتَٚك ِمتتـ َشتتَخىَِؽ  .َتبَٚر

ِقك مـ ُظَقب ِؽ ٍْ ًَ ْحِص  ,وبؽ مْؽ ,وب ُٕ َٝ ظتذ ٍِٕستؽٓ  ْٔت َٝ ـتا َأْثَْ افِٓتؿَّ صتؾِّ  , ثًْٚء ظِٔؽ إٔت

دٍ  َّّ دٍ  ,ظذ ُُمَ َّّ ََٔدْيف ,وظذ آِل ُُم ف ب َٓ َسُح َوْج ّْ َرُه ُؿْقُتف   ؽِر افتقتِر ,وَي ُْ إٓ أن َتْْتِزَل بٚدستَِّغ  ,وُي

ٌٜ ؽَر افىٚظقنِ  ُٝ اإلمُٚم   افٍرانضِ  ,ٕٚزف ُْ َْ َٔ    .[ؾ

 .(1)(ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں) :ي، ومـف ىمقًمف شمعومماًمطوقمومعؾ  :اف ىقد فٌٜ

   .ومعؾ ـموقمي همػم واضمبي :ًٚ واصىالح

ومـو يتعؾـؼ هبـو مــ أريمـون  ،عمو ومرغ اعممًمـػ مــ اًمؽـالم قمـغم صـػي اًمصـالة :افبٚب * مْٚشبٜ

وذيمر سمعد ذًمؽ مو جيؼم كؼصفو وهق ؾمجقد اًمسـفق، أشمبعـف سمعـد  ،وواضمبوت وذيمر اًمػرا ض اخلؿس

 .قاسمر اًمصالةوهل مـ ضم ،ذًمؽ سموًمتطققموت

إذا أدى اًمػــرا ض، وإٓ ومبــدون اًمػــرا ض ٓ شمســؿك  وً * واًمتؼــرب سموًمـقاومــؾ إكــام يؽــقن شمؼرسمــ

 .(2)، كبف قمغم ذًمؽ اسمـ شمقؿقيوً اًمـقاومؾ ىُمرسم

                                 
 (.158: )اًمبؼرة (1)

 (.17/133) «اًمػتووى»: اكظر (1)
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ـُسقٌف ) :ؿقفف ُدهٚ  ـَ    (.آ

 .صالة اًمؽسقف :آيمد صالة اًمتطقع

، سمخـالف (1)ببفوول يؽميمفـو قمــد وضمـقد ؾمـ وً أمر هبو وظمرج إًمقفو ومزقم ^ن اًمـبل ٕ :ذفؽو ♦

، وٕن صـالة اًمؽسـقف ظموًمصـي هلل، وصـالة وً ويـدع أطمقوكـ وً ومنكف يمـون يستسـؼل أطمقوكـ ،آؾمتسؼوء

 .آؾمتسؼوء ًمطؾى اًمرزق واعمطر

   (.ثؿ اش سَٚءٌ ) :ؿقفف

 .وملؿمبفً اًمػرا ض ،وً ٕكف يشـرع ألو اجلامقمي مطؾؼ :آؾمتسؼوء :ادرتبٜ افثٕٜٚٔ

ضمتامع، ومام يسـ ًمف اجلامقمي وآضمتامع أومضؾ مـ همـػمه ممـو ومـوط اًمتػضـقؾ قمـد اعممًمػ هق آ

 .ٓ يسـ ًمف اجلامقمي

   (.ثؿ َتراويُح ) :ؿقفف

   .ويريد هبو ىمقوم اًمؾقؾ ذم رمضون :افساويح :ادرتبٜ افثٚفثٜ

عمـو ومقـف مــ اًمتشـبف  :، وذًمـؽ دًمقـؾ اًمتليمقـدوً أهنـو شمشــرع ألـو اجلامقمـي مطؾؼـ :وافًِٜ   آـتدي ٓٚ

 .اجلامقميسموًمػرا ض مـ طمقٌ 

ٕن آؾمتسـؼوء يؼصـد هبـو رومـع  :وإكام ضمعؾفـو ذم اعمرشمبـي اًمثوًمثـي، وىمـدمً قمؾقفـو آؾمتسـؼوء 

ل يـداوم  ^ومحوضمـي اًمــوس إًمقفـو أيمثـر مــ طمـوضمتفؿ ًمؾـؽماويح، وٕن اًمـبـل  ،اًمضـرر قمـ اًمــوس

 .ظمشـقي أن شمػرض :قمؾقفو

 (.ثؿ ِوْترٌ ) :ؿقفف

   .كف ٓ شمشـرع ًمف اجلامقميٕ :وإكام أظمره :افقتر :  ادرتبٜ افرابًٜ

 ،وًمؾـثالث واخلؿـس ،اؾمـؿ ًمؾريمعـي اعمـػصـؾي قمــ مـو ىمبؾفـو :وً اًمػرد، واصـطالطم :وافقتر فٌٜ

   .واسطمدى قمشـر مـ صالة اًمؾقؾ ،واًمتسع ،واًمسبع

                                 
 .مسعقد سمـ اهلل قمبد طمديٌ مـ( 911) «مسؾؿ»(، 1911« )اًمبخوري»: اكظر (1)
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ُؾ بَغ افًنِٚء وافٍْجرِ ) :ؿقفف ًَ ٍْ  (.ُي

  .ًمؾقشمر وىمً سمدايي وهنويي :وؿٝ افقتر

وموٕمر معؾـؼ  ،، ؾمقاء صالهو ذم وىمتفو أو  عفو مع اعمغربومؿـ سمعد صالة اًمعشوء :أمٚ بداي ف

 .سمصالة اًمعشوء

ًَِنتِٚء » :وً مرومققم طمديٌ ظمورضمي سمـ طمذاومي  :وافدفٔؾ ♦ ْؿ ؾَِٔا َبْغَ َصتاَلةِ اْف ُُ ٚ اهللُ َف َٓ َِ ًَ َج

ْجرُ  ٍَ َع اْف ُِ  .(1)شإَِػ َأْن َيْى

   .ومنمم ـمؾقع اًمػجر اًمثوين :أمٚ هنٚي ف

َل َرُجٌؾ افَّْبِلَّ » :ىَموَل  ـفو طمديٌ اسمـ قمؿر أدًمي م :ويدل فذفؽ
َٖ َمتٚ  :َوُهَق َظَذ ادِْْْتَزِ  ^َش

ْٔؾِ  َِّ  اف
َٚل  ؟َتَرى ِ  َصاَلةِ ََ ْبَح َصذَّ َواِحَدةً  ,َمْثَْك َمْثَْك :ؾ َْٖوَتَرْت َفُف َمٚ َصذَّ  ,َؾَِ٘ذا َخنتك افهي  .(2)شَؾ

ٌٜ ) :ؿقفف ف َرـً ِي  (.وَأَؿ

 .وًمق سمال قمذر ،اطمدة، وٓ يؽره اسيتور هبو مػردةأىمؾ اًمقشمر ريمعي و

ـِ قُمَؿَر مرومققم :ودفِٔٓٚ ♦ ْٔؾِ » :وً طمديٌ اسْم َِّ ـْ آِخِر اف ٌٜ ِم ًَ ـْ َل تَؾَِ٘ذا َخِنت» :وطمديٌ .(3)شاْفِقْتُر َر

ًٜ َواِحَدًة ُتقتُِر َفُف َمٚ َؿتْد َصتذَّ  ًَ ـْ ْبَح َصذَّ َر ُؿ افهي ـُ قمــ  وقمـي مــ وىمـد ورد اًمـقشمر سمريمعـي  .(4)شَأَحُد

   .(5)وقمو شي  ،وقمثامن ،وقمؿر ،أسمق سمؽر :مـفؿ ،اًمصحوسمي

 (.وَأـثُره إحدى ظؼةَ ) :ؿقفف

 .إطمدى قمشـرة ريمعي :أـثر افقتر

                                 
 واًمبقفؼل(، 1168) «موضمف اسمـ»و(، 151) «اًمؽممذي»و(، 1118« )داود أسمق»و(، 39/111« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/559« )إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي ووعػف(، 178 /1) «اًمؽؼمى» ذم

 (.719) «مسؾؿ»(، 171« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.751) «مسؾؿ» أظمرضمف (3)

 .قمؿر سمـ اهلل قمبد طمديٌ مـ( 719) «مسؾؿ»(، 999« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.1/81) ًمؾبغقي« سـياًم ذح»: اكظر (5)
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تٚنَ » :ىمـقل قمو شـي  :وافدفٔؾ ♦ ـَ ِه َظتَذ  ,َيِزيتُد ِ  َرَمَوتٚنَ  ^َرُشتقُل اهللِ  َمتٚ  َٓ ِ  َؽتْرِ َو

 ًٜ ًَ ـْ َة َر ْٔتِؾ إِْحتَدى َظْنت ^َرُشقَل اهللِ  َأنَّ » :ووىمقأل .(1)شإِْحَدى َظْؼَ َِّ َٚن ُيَهتعِّ بِٚف ًٜ تـَ ت ًَ ـْ ُيتقتُِر  ,َرَة َر

ٚ بَِقاِحَدةٍ  َٓ ًْ » :قمبد اًمـؼم ، ىمول اسمـ^، وهذا هموًمى هديف (2) شِمْْ صَمـوِر قَمـغَم َأن  َصـاَلشَمُف يَموَكـ ْٔ َوَأيْمَثـُر ا

َة َريْمَعيً   .هـ.ا .(3)«سمِوًْمِقشْمِر إطِْمَدى قَمنْمَ

   (.وُيقتُِر بقاحدةٍ  ,َمْثَْك َمْثَْك) :فؿقف

 ،أن جيعـؾ صـالشمف مثــك مثــك -^وهـق إيمثـر مــ قمؿـؾ اًمـبـل - إومضؾ ذم صالة اًمـقشمر

 .يسؾؿ مـ يمؾ اصمـلم، صمؿ يقشمر سمقاطمدة

َؾتَِ٘ذا َخنتتك  ,َمْثَْتك َمْثَْتك» :ىمول قمــ صـالة اًمؾقـؾ ^أكف  طمديٌ اسمـ قمؿر  :وافدفٔؾ ♦

ْبَح َصذَّ َواِحَد  َْٖوَتَرْت َفُف َمٚ َصذَّ  ,ةً افهي    .(4)شَؾ

ْٔؾِ » :وً مرومققم وطمديٌ اسمـ قمؿر  َِّ ـْ آِخِر اف ٌٜ ِم ًَ ـْ    .(5)شاْفِقْتُر َر

ٍس أو َشْبٍع مل ََيِِْْس إٓ   آِخِرهٚ) :ؿقفف ّْ  (.وإن َأْوَتَر بَخ

 .وؾمبع ريمعوت ،اسيتور سمخؿس ريمعوت :^مـ صػوت اسيتور اًمقاردة قمـ اًمـبل 

   .وشمشفد واطمد ،أن يسـردهو سمسالم واطمد :وصٍ ٓٚ ♦

َٚن َرُشقُل اهللِ » :ىموًمً طمديٌ قمو شي  :وافدفٔؾ ♦ ْٔتِؾ َثتاَلَث َظْنت ^ـَ َِّ ـَ اف َرَة تُيَهتعِّ ِمت

 ًٜ ًَ ـْ سٍ  ,َر ّْ ـْ َذفَِؽ بَِخ َّٓ ِ  آِخِرَهٚ ,ُيقتُِر ِم ٍء إِ بِتلي » :وؿٚفٝ ,(6)شَٓ ََيُِِْس ِ  َرْ َٕ َـّ  اَّ َأَشت َِ  ,^ اهللَِؾ

                                 
 (.738) «مسؾؿ»(، 1117« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.736) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.11/69) «اًمتؿفقد» اكظر (3)

 (.719) «مسؾؿ»(، 171« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.751) «مسؾؿ» أظمرضمف (5)

 (.737) «مسؾؿ» أظمرضمف (6)
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ْحَؿ َأْوَتَر بَِسْبعٍ  َِّ َـّ » :وذم روايي اًمـسو ل ،(1)شَوَأَخَذ اف ُد إَِّٓ ِ  آِخِرِه ًُ َْ    .(2)شَٓ َي

َٖ » :مرومققموً  وطمديٌ اسمـ قمبوس  ت َـّ  - ًٚ َأْو ََخْست - ًٚ ُثتؿَّ َصتذَّ َشتْبً ,َؿتَٚم َؾَ َقضَّ مَلْ  ,َأْوَتتَر هِبِت

ـّ  َّٓ ِ  آِخِرِه ْؿ إِ ِِّ    .(3)«ُيَس

ِِّؿُ ) :فؿقف ُد وُيَس َّٓ َٜ وَيَ َن ُؿ ثؿ ُيَهعِّ اف ٚشً ِِّ ُد وٓ ُيَس َّٓ  وَيَ َن
ِٜ َٛ افثٚمْ

َِ    (.وب ِْسٍع ََيُِِس َظ

 .اًمقشمر سمتسع ريمعوت :^مـ صػوت اسيتور اًمقاردة قمـف 

أن يسـردهو طمتك يصؾ إمم اًمثومـي، صمؿ يتشفد، صمؿ يؼـقم وٓ يسـؾؿ، صمـؿ يتشـفد ذم  :وصٍ ٓٚ ♦

 .اًمتوؾمعي ويسؾؿ

تٍٚت » :وومقف طمديٌ قمو شي  :ويدل فف ♦ ًَ ـَ ِٜ  ,َوُيَهع تِْستَع َر َّٓ ِ  افثَِّٚمَْت تٚ إِ َٓ ِِتُس ؾِٔ  ,َٓ ََيْ

ُر  ـُ َْٔذ ُر  اهللََؾ ـُ َٔتْذ تُد َؾ ًُ َْ , ُثتؿَّ َي َٜ ًَ َُٔهتؾِّ اف َِّٚشت تقُم َؾ َُ ُؿ, ُثتؿَّ َي ِِّ َٓ ُيَست ُض َو َٓ ُدُه َوَيتْدُظقُه, ُثتؿَّ َيتْْ َّ  اهللََوَُيْ

ُؿ َتْسِِٔاً َوَُيْ  ِِّ ُدُه َوَيْدُظقُه, ُثؿَّ ُيَس َّ َْٚ ًُ
ِّ  .(4)شُيْس

ٍٚت بسالَمْغِ ) :ؿقفف ًَ ـَ َٕك افُاِل ثالُث َر    (.وَأْد

 .أن اسيتور سمثالث هق أدكك اًمؽامل :أي

وهـذه اًمصـػي مشــروقمي سمـال  :أن يصكم ريمعتلم، صمؿ يسؾؿ، صمؿ يريمع ريمعي سمتسـؾقؿ :وصٍ ف ♦

، وهـق أدكــك وً هـذا هــق إومضـؾ عمــ صــغم صمالصمـ» :وىمـول اسمـــ سمـوز(5)فظمـالف، يمـام ىمــول ذم اسكصـو

 .(7)وً مرومققم وورد ومقفو طمديٌ اسمـ قمؿر ، (6)شاًمؽامل

                                 
 (.716) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 .إًمبوين صححفو(، 1718) «اًمـسو ل» أظمرضمف (1)

 .إًمبوين وصححف(، 1356) «داود أسمق» أظمرضمف (3)

 (.716) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.1/179) «اسكصوف»: اكظر (5)

 (.11/198) سموز ٓسمـ «اًمػتووى»: اكظر (6)

ْػعِ  اًْمَقشْمرِ  سَملْمَ  َيْػِصُؾ  ^ اهللِ َرؾُمقُل  يَمونَ »: قمؿر اسمـ ىمول: وًمػظف (7) « أمحد» أظمرضمف «ِؿُعـَوَهوَوُيْس  سمَِتْسؾِقَؿيٍ  َواًمش 
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ِٜ بٚإلخالصِ ) :ؿقفف ِٜ بٚفُٚؾروَن و  افثٚفث    (.َيَرُأ   إُوػ بَسبِّح و  افثٕٚٔ

إقمـغم، وذم اًمثوكقـي ؾمـقرة  -سمعـد اًمػوتـي-إذا أوشمر سمـثالث وموًمســي أن يؼـرأ ذم اًمريمعـي إومم 

   .اًمؽوومرون، وذم اًمثوًمثي ؾمقرة اسظمالص

ـِ يَمْعٍى  :ودفِٔٓٚ ٍٚت  ^ اهللَِأنَّ َرُشقَل » :طمديٌ ُأيَبِّ سْم ًَ ـَ َٚن ُيقتُِر بَِثاَلِث َر تَرُأ  ,ـَ َْ تَٚن َي ـَ

َْظتتَذ  ْٕ تتَؽ ا ُوَػ بَِستتبِِّح اْشتتَؿ َربِّ ْٕ تتٚ  ,ِ  ا َ تتْؾ َيتتٚ َأهيي َُ  بِ
ِٜ َٔتت
تتٚؾُِرونَ َوِ  افثَِّٕٚ َُ تتْؾ ُهتتَق  ,اْف َُ ِٜ بِ  اهللَُوِ  افثَّٚفَِثتت

 .(1)شَأَحٌد 

ُٝ ؾٔٓٚ بًَد افرـقدِ ) :ؿقفف ُْ َْ  (.وَي

 .أكف يدقمق ذم اًمقشمر سمعد اًمرومع مـ اًمريمقع :أي

، (2)وً وألذا ؾمؿل اًمـدقموء ىمـقشمـ :يطؾؼ قمغم معوين مـفو اًمدقموء وهق اعمراد هـو :وافَْقت   افٌِٜ

 .وىمـً قمؾقف ،ىمـً ًمف :سمخػم أو ؿمـر، يؼولاًمدقموء  :ؾٚدراد بف هْٚ

 .أن اًمؼـقت مسـقن ذم  قع اًمسـََي يمؾام أوشمر :وادنٓقر مـ ادذهٛ

ت» :وَيَقُل ) :ؿقفف ُٓ َٝ افِ ـْ َهتَدْي َّ َٝ  ,ؿَّ اْهتِدِن ؾِتٔ ْٔت ـ َظَٚؾ َّ َٝ  ,وظتٚؾِِْل ؾتٔ ْٔت ـْ َتَقفَّ َّ وَتتَقفَِّْل ؾتٔ

َٝ وؿِِْل ذَّ مٚ َؿَو  ْٔ َٝ وبِٚرْك ِل ؾٔا َأْظَى َٙ ظِٔؽ ,ْٔ َْ َِِْض وٓ ُي َٝ وٓ  ,إٕؽ َت ْٔت إٕف ٓ َيِذلي َمتـ َواَف

 َٝ زي َمـ َظَٚدْي
ًِ َٝ  ,َي ْٔ َٚف ًَ َْٚ وَت َٝ َربَّ ـْ  .(3)(شَتبَٚر

 سمـــ قمــكمايســتحى احلـوسمؾــي ذم اًمــدقموء ذم ىمـــقت اًمــقشمر أن يــدقمق سمــام ورد ذم طمــديٌ احلســـ 

                                
 

« اسرواء» ذم إًمبوين وصححف(، 757) «إوؾمط» ذم واًمطؼماين(، 1135) «طمبون اسمـ»و(، 9/333)

 .احلديٌ وعػ وإىمرب ،(1/31)

 وصححف(، 1171) «موضمف اسمـ»و(، 1699) «اًمـسو ل»و(، 1113« )داود أسمق»و(، 35/78« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/556) «إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي

 (.3/331) ًمؾـقوي «اعمجؿقع»: اكظر (1)

 «موضمف اسمـ»و(، 1117) «اًمـسو ل»و(، 168« )اًمؽممذي»و(، 1115« )داود أسمق»و(، 3/115« )أمحد» أظمرضمف (3)

 (.1/155« )إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي وصححف، قمكم سمـ احلسـ طمديٌ مـ(، 1178)
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ُٓ  :ظِّف   ؿْقت افقتر ^أن افْبل » : َٝ ؿَّ اهْ افِ ـْ َهَدْي َّ    .(1)ش...ِدِن ؾِٔ

ِقك مـ ُظَقب ِتؽ ,افِٓؿي إن َأظقُذ بِرضَٚك ِمـ َشَخىَِؽ ) :ؿقفف ٍْ ًَ ُْٕحهت ,وبتؽ مْتؽ ,وب ل تِٓ 

َٝ ظذ ٍِٕسؽ ْٔ َٝ ـا َأْثَْ    (.ثًْٚء ظِٔؽ إٔ

يَمـوَن َيُؼـقُل ذِم  ^ٕكف ورد ذم طمـديٌ قمـكم أن اًمـبـل  :وً أن اًمداقمل يؼقل هذا اًمدقموء أيض :أي

ُٓ » :ظِمِر ِوشْمِرهِ آ َٓ افِ قَب ِتَؽ, َوَأُظتقُذ بِتَؽ ِمْْتَؽ  َُ ـْ ُظ َٚؾٚتِتَؽ ِمت ًَ ُّ ـْ ُشتْخىَِؽ, َوبِ ؿَّ إِنِّ َأُظقُذ بِِرَضَٚك ِم

َْٔؽ  َِ ِسَؽ  ,ُأْحهتل َثًَْٚء َظ ٍْ َٕ َٝ َظَذ  ْٔ َا َأْثَْ ـَ  َٝ ْٕ    .(2)شَأ

دٍ ) :ؿقفف َّّ ٍد وظذ آِل ُُم َّّ    (.افِٓؿَّ صؾِّ ظذ ُُمَ

 .(3)ذم ىمـقشمف، كؼؾ هذا قمـ أمحد ^أن اًمداقمل يصكم قمغم اًمـبل  :أي

قمـد اًمدقموء، يمحـديٌ  ^إطموديٌ اًمتل وردت سموٕمر سموًمصالة قمغم اًمـبل  :ويدل ظذ ذفؽ

   .(5)، ومو ورد قمـ قمؿر سمـ اخلطوب (4)ومضوًمي سمـ قمبقد 

                                 
 «موضمف اسمـ»و(، 1117) «اًمـسو ل»و(، 168« )اًمؽممذي»و، (1115« )داود أسمق»و(، 3/115« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/155« )إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي وصححف(، 1178)

 «موضمف اسمـ»و(، 1717) «اًمـسو ل»و(، 3566« )اًمؽممذي»و(، 1117« )داود أسمق»و(، 1/117« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/563« )إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي وصححف(، 1179)

 (.1/1591) «اًمػقا د سمدا ع»: اكظر (3)

عَ »: وًمػظف (1) ِّ ْد  مَلْ  َصاَلتِفِ  ِ   َيْدُظق َرُجالً  ^ اهللَِّ َرُشقُل  َش جِّ َّ َٚػ  اهللََّ ُي ًَ ْ  َت َٚل  ,^ افَّْبِلِّ  َظَذ  ُيَهؾِّ  َومَل ََ  اهللَِّ  َرُشقُل  َؾ

َٚل  َدَظُٚه, ُثؿَّ  َهَذا َظِجَؾ : ^ ََ هِ  َأْو : َففُ  َؾ ْرِ ٌَ ؿْ  َصذَّ  إَِذا فِ ـُ َْٔبَدأْ  َأَحُد ِْ ِجٔدِ  َؾ ّْ فِ  بَِ  ِْٔف, َوافثََّْٚءِ  َوَظزَّ  َجؾَّ  َربِّ َِ  ُيَهعِّ  ُثؿَّ  َظ

ُد  َيْدُظق ُثؿَّ , ^ افَّْبِلِّ  َظَذ  ًْ  «اًمـسو ل»و(، 1181« )داود أسمق»و(، 6/18« )أمحد» وأظمرضمف، شَصٚءَ  بَِا  َب

( 139 /1« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ( 117 /1« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 3176) «موضمف اسمـ»و(، 1181)

 .وصححف

َظٚءَ  إِنَّ »: وًمػظف (5) َاءِ  َبْغَ  َمْقُؿقٌف  افدي َْرضِ  افسَّ ْٕ ُد  َٓ , َوا ًَ َ  َح َّك صتلءٌ  ِمْْفُ  َيْه َِّٔؽ  َظَذ  ُتَهعِّ بِ  وأظمرضمف، ش^ َٕ

 .إًمبوين وطمسـف، مقىمقوموً ( 186« )اًمؽممذي»
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ََٔدْيف) :ؿقفف ف ب َٓ َسُح َوْج ّْ    (.وَي

   .ديفسمعد ومراهمف مـ اًمدقموء يؿسح وضمفف سمق

ـْ َأيِب ُكَعْقٍؿ  :وافدفٔؾ رَ » :ىَموَل  -َوْهٌى  :َوُهقَ  -مو ورد قَم َّ ـَ ُظ ُٝ اْب َبْرِ  ,َرَأْي ـَ افزي  ,َيتْدُظَقانِ  ,َواْب

اَحَ ْغِ َظَذ اْفَقْجفِ     .(2()1)شُيِديَراِن بِٚفرَّ

َرُه ُؿْقُتف   ؽِر افقتِرِ ) :ؿقفف ُْ    (.وُي

ًمؼـقت ذم همػم صالة اًمقشمر، ويؼصد سمـذًمؽ اًمؼــقت ذم يؽره ًمؾؿصكم أن يؼـً ويدقمق سمدقموء ا

 .اًمػرا ض، سملن يؼـً ذم اًمػريضي ذم آظمر ريمعي، ومفذا ٓ يشـرع

 .أكف ىمـً ذم اًمػرا ض إٓ ذم اًمـقازل ^أكف ل يثبً قمـ اًمـبل  :وافًِٜ ♦

ٌٜ ) :ؿقفف    (.إٓ أن َتِْْزَل بٚدسَِّغ ٕٚزف

 .كزًمً سموعمسؾؿلم كوزًمي، ومحقـفو جيقز أن يؼـًاؾمتثـك مـ اًمـفل قمـ اًمؼـقت ذم اًمػريضي إذا 

 وافْقازل ؿسان:   

ومـال  :كقازل مـ ىِمبؾ اخلوًمؼ، يموًمؽسقف واخلسقف وهبقب اًمريوح واجلـدب وكحـقه :إوػ

 .يشـرع ألو اًمؼـقت

أو دظمؾ اًمعـدو  ،كقازل مـ ىِمبؾ اعمخؾقق، يمام ًمق طمصؾ ًمؾؿسؾؿلم شمضـققؼ مـ اًمؽػور :افثٕٜٚٔ

يدقمق قمغم ـمقا ػ مـ اًمعـرب  ^حق ذًمؽ، ومنكف يشـرع اًمؼـقت، وىمد ىمـً اًمـبل سمالد اعمسؾؿلم وك

                                 
 إؾمـوده ووعػ، وعػ ومقفام، أسمقف قمـ ومؾقح سمـ حمؿد: إؾمـوده وذم ،(93« )ػرداعم إدب» ذم اًمبخوري أظمرضمف (1)

 . إًمبوين

 ورد ومؼد اًمصالة داظمؾ يمون ومنن ظمورضمفو، أو اًمصالة داظمؾ يؽقن أن إمو: خيؾق ٓ اًمدقموء سمعد سموًمقديـ اًمقضمف مسح (1)

، يملمحد إ ؿي أكؽره سمؾ اًمصحوسمي، مـ أطمدٍ  قمـ وٓ ^ اًمـبل قمـ يثبً ول وعقػ، ويمالمهو طمديثون ومقف

 . وهمػمهؿ واًمبقفؼل، وموًمؽ

 أومم اعمصطػك وؾمـي، أيضوً  صحقح طمديٌ ومقف يثبً ول، اًمسؾػ سمعض قمـ روي ومؼد ظمورضمفو يمون وإن

 . احلديثقي إضمزاء  ؿققمي وؿـ زيد، أسمق سمؽر ًمؾشقخ سموًمقديـ اًمقضمف مسح رؾموًمي اكظر. سموٓشمبوع
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 .(2)تؾ اًمؼراء اًمسبعقن، وىمـً عمو ىمُ (1)وقمصـقي ،وذيمقان ،يمؿضـر

   (.ؽَر افىٚظقنِ ) :ؿقفف

 .كوزًمي مـ ىِمَبِؾ اخلوًمؼ اًمطوقمقن أن :وافًِٜ :إذا وىمع اًمطوقمقن ومال يؼـً

ُهتتَق » :قمـــدمو ذيمــره ^وسمــوء ىمــول قمـــف اًمـبــل هــق اعمــرض اعمعــروف، وهــق داء و :وافىتتٚظقن

ـْ َبِْتل إِشتترانَِٔؾ  ,َظَذاٌب   ِمت
ٍٜ ت ٍَ ُف اهللُ َظَذ َضٚنِ َِ ؿْ  ,َأْو ِرْجٌز َأْرَش ُُ َِ قا َؿتْب ُٕ تٚ ـَ تٍٚس  َٕ ُ ْؿ بِتِف  ,َأْو  ًْ

ِّ َؾتَِ٘ذا َشت

َْٖرضٍ  ؿك ، وهـق اعمسـ، وىمد وىمع ذم قمفد قمؿـر سمــ اخلطـوب اً يمثػم وً وإذا كزل ىمتؾ ظمؾؼ ،(3) ش..بِ

   .اً يمثػم وً وملهؾؽ ظمؾؼ ،طمقـفو سمطوقمقن قمؿقاس

ُٝ اإلمُٚم   افٍرانضِ ) :ؿقفف ُْ َْ َٔ    (.ؾ

 .أن اسموم يؼـً قمـد اًمـقازل :أي

اسمـوم إقمظــؿ، أو كو بــف، ويــدظمؾ ذم كو بــف إذا أمــر  أن اًمــذي يؼـــً :وادنتٓقر متتـ ادتتذهٛ

 .اسموم سمذًمؽ

همـػمه ىمــً ذم همـػم مسـجد اًمـبـل  اً أطمـد هق اًمذي ىمـً، ول حيػظ أن ^أن اًمـبل  :وافدفٔؾ ♦

 .(4)أن يؼـً اً ، ول يلمر أطمد^

 :حلـديٌ اسمــ قمبـوس :أكـف يســ اًمؼــقت ذم  قـع اًمػـرا ض اخلؿـس :وادنٓقر مـ ادذهٛ• 

َٝ َرُشقُل » ر ^ اهللَِؿَْ ْٓ رِ  ًٚ ُمَ َ ٚبًِ اً َص ْٓ ت وَ  ,ِ  افيي ْكِ ًَ َّ َواْف ِرِب اْفتت ًَِنتٚءِ  ,ٌْ ت ,َواْف ، (5)شْبِح َوَصتاَلةِ افهي

 .ًمؽـ ذم اعمغرب واًمصبح آيمد

                                 
 .موًمؽ سمـ أكس طمديٌ مـ( 677) «مسؾؿ»و(، 1811« )اًمبخوري»: اكظر (1)

 (.677) «مسؾؿ»و(، 1995« )اًمبخوري»: اكظر (1)

 (. 1118) «مسؾؿ»و(، 3173« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 . يؼـً إموم يمؾ أن قمغم ومدل إمومًو، ويمون ىمـً ^ اًمـبل ٕن:  وقمي إموم يمؾ يؼـً أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي واًمروايي (1)

 .ومتوواه ذم، واًمعثقؿلم، شمقؿقي اسمـ: واظمتورهو مـػردًا، يمون وًمق مصؾو  ؾيم يؼـً أكف: أظمرى روايي أيضوً  وقمـف

( 1/318« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 618« )ظمزيؿي اسمـ»و(، 1113« )داود أسمق»و(، 1/175« )أمحد» أظمرضمف (5)

 (.677) ومسؾؿ(، 1991) اًمبخوري قمـد أكس قمـ اًمبوب وذم(، 1/199« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل، وصححف
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 :ؿٚل ادٗفػ

ٍٜ مع افتِقتِر بًتَد افًنتِٚء   َرموتَٚن وُيتقتُِر ] ًٜ ُتًٍُؾ   مجٚظ ُّ وافساويُح ظؼون َرـً ُد اْفتت جِّ َٓ  َ

 ٍٜ ف برـًت ًَ ٍَ ٍٜ  ,بًَده ؾ٘ن َتبَِع إمَٚمف َصت ُٛ   مجٚظت تُؾ بٔتَْٓا ٓ اف ًَٔت ٍي تَرُه اف َْ ُْ ـُ )ثتؿ  .وُي ُٜ  افستَْ  (افراتبت

تِر ورـً تِٚن بًتَدهٚ ورـً تٚن بًتَد ادٌتِرِب وَرـً تِٚن بًتَد افًنتِٚء ورـً تِٚن ؿبتَؾ  ْٓ رـً ٚن ؿبَؾ افي

ُدهٚ ـَ َـّ فف ؿوتُٚؤه ,افٍْجِر ومهٚ آ أْؾَوتُؾ متـ َصتالةِ افْٓتِٚر  (صتالُة افِٔتؾِ )و  .وَمـ ؾَٚتف رٌء مْٓٚ ُش

ف ٍِ ُٞ افِِٔؾ بًَد ِٕه ُِ ٓٚ ُث ُِ ِر وصالُة ف ,وَأْؾَو ْٓ َد   افْٓتِٚر بتٖربٍع ـتٚفيي ٍٔؾ وهنتٍٚر َمْثَْتك َمْثَْتك وإن َتَىتقَّ

َْٖس  ـي  .وَأْجُر صالةِ ؿٚظٍد ظذ ٕهِػ أْجِر صالةِ ؿٚنؿٍ  ,ؾال َب تَحك)وُتَس ًَ تِٚن  (,صتالُة افوي ٓتٚ َرـ ِي وَأَؿ

ِْٔؾ افزوالِ  ,وَأـثُرهٚ َثَانٌ  ِل إػ ُؿَب ْٓ  افَّْ
ِٝ  .[وَوْؿُ ٓٚ مـ خروِج وؿ

ًٜ ) :ففؿق    (.وافساويُح ظؼون َرـً

  .وً اجلؾسي مطؾؼ :طمي، وهل ذم إصؾراوَ مشتؼي مـ اعمُ  ي، ع شمروحي :فٌٜ :افساويح

هل صالة اعمسؾؿلم  وقمي ذم رمضون سمعـد اًمعشـوء، وؾمـؿقً  :ىمقوم رمضون، أو يؼول :ذظًٚ و

   .(1)جيؾسقن ويسؽمحيقن سملم يمؾ أرسمع ريمعوت :ٕهنؿ يموكقا يؽموطمقن أي :سمذًمؽ

 و  افساويح مسٚنؾ: 

 :صمـؿ شمـرك اخلـروج إًمـقفؿ صمـالث أو أرسمـع ًمقـول، ^ؾمـي مميمدة ومعؾفو اًمـبل  :طمؽؿفو :إوػ

   .سملمر قمؿر  ،ظمشـقي أن يػرض قمؾقفؿ، واشمػؼ اًمصحوسمي قمغم ومعؾفو  وقمي

ُٛ  ^َٚن َرُشقُل اهللِ ـ» : وىمد ورد اًمؽمهمقى ذم ىمقوم اًمؾقؾ، يمام ذم طمديٌ أيب هريرة ت  ُيَرؽِّ

َِٔٚم َرَمَوٚنَ 
ٍٜ  ,ِ  ؿِ َّ ِزي ًَ ُمَرُهْؿ ؾِِٔف بِ

ْٖ ـْ َؽْرِ َأْن َي َُقُل  ,ِم َٔ ـْ َؿتَٚم َرَمَوتَٚن إِيَإت» :َؾ تَر َفتُف  ,ًٚ َواْح َِستٚب ًٚ َم ٍِ ُؽ

بِفِ  ْٕ ـْ َذ َم ِم دَّ ََ    .(2)شَمٚ َت

 ؟يمؿ قمدد ريمعوت اًمؽماويح :افثٕٜٚٔ

                                 
 (.197 صـ) ًمؾؼقكقي «اًمػؼفوء أكقس»و(، 95 صـ) احلـبكم اًمػتح أيب سمـ عمحؿد «اعمؼـع أسمقاب قمغم اعمطؾع»: كظرا (1)

 (. 759) «مسؾؿ»و(، 37« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)



 

 
 التعليل املكيع على  ساد املضتكيع

 
333 

 وقمشـريـ ريمعي، أو اًمـقشمر  وً يمؾفو صمالصمومتؽقن  ،اًمؽماويح قمشـرون ريمعي، ومع اًمقشمر سمثالث

 .وقمشـريـ، هذا اعمذهى اً سمقاطمدة ومتؽقن واطمد

ـِ » :مو رواه يزيد سمــ رومـون ىمـول :افدفٔؾ ♦ تَر ْبت َّ َُقُمتقَن ِ  َزَمتِٚن ُظ تَٚن افَّْتُٚس َي ىَِّٚب اْفتتَخ ـَ

ًٜ   رموٚن  ًَ ـْ ـَ َر  .(1)شبَِثاَلٍث َوِظنتري

مْحَـ سْمـ قَمْبد ا  ، افْتٚس ظتذ أيب بتـ ـًتٛ دٚ مجع ظّر » :ًْمَؼوِرّي ىمولوٕن قَمْبد اًمر 

   .(2)شـٚن يهع هبؿ ظنتريـ رـًٜ

ٍٜ ) :ؿقفف  (.ُتًٍُؾ   مجٚظ

ومعؾفـو ذم اعمسـجد، وقمؿـر  ^ٕن اًمـبـل  :اًمؽماويح شمصغم ذم  وقمـي ذم اعمسـجد :ادسٖفٜ افثٚفثٜ

ومجؿعفـؿ ذم  وقمـي  ،وقمـوتو  اً  ع اًمـوس ذم اعمسجد، وىمد يموكقا أول أمرهؿ يصؾقن أومراد 

 .قمغم واطمد

   (.مع افِقترِ ) :ؿقفف

طمقـٌ ،^ٕن هذا فمـوهر ومعـؾ اًمـبـل  :إومضؾ أن يقشمروا مع اًمؽماويح  وقمي :ادسٖفٜ افرابًٜ

  .صغم سموًمصحوسمي اًمؽماويح، ومنن ل يقشمروا ضموز وصحً شمراوحيفؿ

 (.بًَد افًنٚءِ ) :ؿقفف

   .وؾمـي اًمعشوء اًمراشمبي أول اًمؾقؾ وىمً صالة اًمؽماويح سمعد صالة اًمعشوء :اخلٚمسٜ

 .يصؾقن أول اًمؾقؾ أن اًمـوس يموكقا قمغم قمفد قمؿر  :وافدفٔؾ ♦

 (.  َرموٚنَ ) :ؿقفف

اًمؽماويح ٓ شمسـ إٓ ذم رمضون، أمو ذم همػم رمضون ومال شمشـرع، واضمتامع اًمــوس ألـو  :افسٚدشٜ

                                 
 ًمؽـف»(: 1/351« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ ىمول(، 1/699« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل ،(5« )موًمؽ» أظمرضمف (1)

 .«قمؿر يدرك ل رومون سمـ ديزي ومنن: مرؾمؾ

 (.1/196) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/161) «اعمصـػ» ذم ؿمقبي أيب واسمـ(، 1) «موًمؽ» أظمرضمف (1)
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   .يمفقتي رمضون سمدقمي

ُّ وُيقتُِر ) :ؿقفف ُد بًَدهاْفت جِّ َٓ  َ.) 

 .وهق اًمصالة ذم اًمؾقؾ :تفجد، وهذه اعمسلًمي اًمسوسمعياًم

 :لمومنن ًمف طموًمت اًمصالة سمعد كقم ًمقؾ، ومنذا يمون اسكسون يؼقم ويتفجد آظمر اًمؾقؾ، :وىمقؾ

   .أن ٓ يقشمر مع اسموم ًمقجعؾ وشمره سمعد هتجده، ومفذا ضمو ز :إوػ

ْؿ ِوْتر» : ديٌ اسمـ قمؿرطم :واًمدًمقؾ ُُ قا آِخَر َصاَلتِ ُِ ًَ  .(1)شاً اْج

ٍٜ ) :ؿقفف ف برـً ًَ ٍَ    (.ؾ٘ن َتبَِع إمَٚمف َص

إذا أوشمر مع اسموم ومنكف يشػع وشمره سمريمعي، سملن يؼقم ومقـليت سمريمعـي متصـؾي مـع وشمـره إذا  :افثٚن

ومقـول سمذًمؽ ومضـقؾي متوسمعي اسموم طمتك يـصـرف، وومضــقؾي يمـقن آظمـر صـالشمف سموًمؾقـؾ  ،ؾمؾؿ اسموم

 يىمـوم مـع اسمـوم طمتـك يـصــرف، ًمؽــف زاد ريمعـي عمصـؾح ٕكف يصدق قمؾقف أكف :، وهذا أطمسـاً وشمر

 .وهل أن يؽقن وشمره آظمر اًمؾقؾ ،ؿمـرقمقي

ُؾ بَْٔٓا) :ؿقفف ٍي َرُه اف َْ ُْ    (.وُي

   :نويؽره ًمإلكسون أن يتـػؾ سملم اًمؽماويح، وهذا ًمف طموًمت :ثٚمْٜادسٖفٜ اف

   .ٕكف ومورق اجلامقمي :ومفذا مؽروه ،أن يتـػؾ واًمـوس يصؾقن :إوػ

ومفـق  ،أن يتـػؾ ذم وىمً اؾمؽماطمي اعمصؾلم طمقـٌ أكـف سمـلم يمـؾ أرسمـع ريمعـوت اؾمـؽماطمي :افثٕٜٚٔ

ومفذا مؽروه مو ل يطؾ اًمػصؾ، يمام هق احلول أن سملم اًمؽماويح أول اًمؾقـؾ وآظمـره ذم  ،يؼقم ويتـػؾ

 .ومقجقز طمقـفو سمال يمراهي ،اًمعشـر إواظمر

ومػورىمي ًمؾجامقمي، وروي قمــ صمالصمـي مــ  ،ًمفوخموًمػي  ،مأن ومقف رهمبًي قمـ اسمو :وظِٜ افُراهٜ

 .(2)وقمؼبي سمـ قمومر  ،وأسمق اًمدرداء ،قمبودة :وهؿ ،اًمصحوسمي يمراهي ذًمؽ

                                 
 (. 719) «مسؾؿ»و(، 171« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.11 /3) «اعمرسمع اًمروض»و ،(195 /1) ىموؾمؿ ٓسمـ «اعمرسمع اًمروض طموؿمـقي»: اكظر (1)
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ٍٜ ) :ؿقفف ُٛ   مجٚظ    (..ٓ اف ًَٔ

 .ٓ يؽره أن يعؼى اعمصكم سمعد اكتفوء اًمؽماويح سمصالٍة كوومؾٍي  وقميً  :أي

َْٖس بِتفِ » :ىمول أكس  طمديٌ :وافدفٔؾ ♦ تَا  ,َٓ َبت َّٕ تفُ إِ َٕ تقَن إَِػ َختْرٍ َيْرُجق ًُ ُءوَن  , َيْرِج َوَيتْزَ

ـْ صتر   فُ  ِم َٕ ُٚؾق  .(1)شخَيَ

   .وإصؾ ضمقازه، وًمقس ومقف مػورىمي ًمؾجامقمي ،وٕكف أمر ظمػم

ُٜ ) :ؿقفف ـُ افراتب  (.ثؿ افسَْ

 .سمعد اًمؽماويح ذم أيمديي شمليت اًمســ اًمرواشمى

   .ؾػرا ضوهل شموسمعي ًم ،ٕهنو دا ؿي مستؿرة :وؾمؿقً رواشمى

ًْ  طمديٌ أم طمبقبـي :أؿمفرهو ،وىمد ورد ذم ومضؾفو أطموديٌ َـو ىَموًَمـ ًُ َرؾُمـقَل  :َأهن   ^ اهللِؾَمـِؿْع

ظ» :َيُؼقُل  ًٜ َتَىقي ًَ ـْ ؾَّ َيْقٍم ثَِْْ ْل َظنترَة َر ـُ ـْ َظْبٍد ُمْسٍِِؿ ُيَهعِّ هللَِِّ  ٍٜ  ًٚ َمٚ ِم َّٓ َبَْك  ,َؽْرَ َؾِريَو ْٔ ت اهللُإِ  ًٚ َفتُف َب

ِٜ ْفتَج اِ   ٌٝ ِ   :َأوْ  ,َّْ ْٔ َّٓ ُبَِْل َفُف َب ِٜ اْفتَج إِ  .(2)شَّْ

تتِر ورـً تتِٚن بًتتَدهٚ ورـً تتٚن بًتتَد ادٌتتِرِب وَرـً تتِٚن بًتتَد افًنتتِٚء ) :ؿقفتتف ْٓ رـً تتٚن ؿبتتَؾ افي

   (.ورـً ِٚن ؿبَؾ افٍْجرِ 

ن وريمعتـو ،ريمعتون ىمبـؾ اًمظفـر :ذيمر اعممًمػ أن اًمســ اًمرواشمى قمشـر ريمعوت ذم اًمققم، وهل

 .وهق اعمشفقر مـ اعمذهى ،سمعدهو، وسمعد اعمغرب ريمعتون، ويمذا سمعد اًمعشوء، وىمبؾ اًمػجر ريمعتون

ـْ افَّْبِتتلِّ » :طمــديٌ اسمـــ قمؿــر ىَمــوَل  :وافتتدفٔؾ ♦ ُٝ ِمتت ْيتت
ٍِ تتٍٚت  ^َح ًَ ـَ َ تتْغِ َؿْبتتَؾ  :َظنتتتر َر ًَ ـْ َر

رِ  ْٓ َد  ,افيي ًْ َ ْغِ َب ًَ ـْ َدَهٚ, َوَر ًْ َ ْغِ َب ًَ ـْ َّ َوَر ِرِب اْفت َ تْغِ ٌْ ًَ ـْ ْٔ ِتِف, َوَر َنتِٚء ِ  َب
ًِ تَد اْف ًْ َ تْغِ َب ًَ ـْ ْٔ ِتِف, َوَر ِ  َب

َٓ ُيتْدَخُؾ َظتَذ افَّْبِتلِّ   ًٜ ْٝ َشَٚظ َٕ ٚ ـَ ْبِح, َو  افهي
تٚ ^َؿْبَؾ َصاَلةِ َٓ َن  ,ؾِٔ تَٚن إَِذا َأذَّ ـَ تُف  َّٕ ُٜ َأ َهت ٍْ َثْ ِْل َح َحتدَّ

 ُّ ًَ اْفت ـْ ْجُر َصذَّ َر ٍَ َع اْف َِ ُن َوَض ذِّ  .(3)شَ ْغِ َٗ

                                 
 (.1/167) «اعمصـػ» ذم ؿمقبي أيب اسمـ أظمرضمف (1)

 (. 718) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (. 1189« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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ُدهٚ) :ؿقفف ـَ    (.ورـً ِٚن ؿبَؾ افٍْجِر ومهٚ آ

ْجتِر َختْرٌ » :وً مرومققمـ حلـديٌ قمو شـي  :آيمد اًمرواشمى ؾمـي اًمػجر وهل أومضـؾفو ٍَ َ تٚ اْف ًَ ـْ َر

تٚ َٓ َٔٚ َوَمتٚ ؾِٔ ْٕ ـَ افدي ـِ افَّْبِتلي » :وىموًمـً ،(1)شِم ت ُُ ـَ افََّْقاؾِتِؾ َأَصتدَّ ِمْْتُف تَ  ^مَلْ َي ٍء ِمت ُٚهتدَظتَذ َرْ َظتَذ  اً ًَ

ْجرِ  ٍَ َ ِل اف ًَ ـْ    .(2)شَر

َـّ فف ؿوُٚؤه) :ؿقفف    (.وَمـ ؾَٚتف رٌء مْٓٚ ُش

 ًاًمســ اًمرواشمى ألو وىم: 

   .وىمتفو مـ دظمقل وىمً اًمصالة إمم أدا فو :وموًمســ اًمؼبؾقي .1

   .وىمتفو مـ أداء اًمصالة إمم ظمروج وىمتفو :واًمســ اًمبعديي .1

 .ًمف ىمضوؤهو مـفو ومنكف يسـ ومؿـ وموشمف ؿمـلءٌ 

ىمضـك ؾمـي اًمظفـر اًمبعديـي سمعـد صـالة اًمعصــر، ورأى أطمـد  ^أكف ورد أن اًمـبل  :وافدفٔؾ ♦

ؾمــي اًمػجـر وومروـفو  ^، وىمضـك هـق (3) ^ اًمصحوسمي يؼضـل ؾمـي اًمػجر سمعد صالة اًمػجر وملىمره

   .(4)طملم كوم هق وأصحوسمف قمـفو

ــس  ــديٌ أك ِستت» :وًمعؿــقم طم َٕ ـْ  تتَٚم َظْْ  ,َل َصتتاَلةً تَمتت َٕ تتَٚأْو  ٚ إَِذا  ,َٓ َٓ َٔ ِِّ تتٚ َأْن ُيَهتت َٚرُُتَ ٍَّ َُ َؾ

َرَهٚ ـَ  .(5)شَذ

                                 
 (. 715) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (. 711) «مسؾؿ»و(، 1169« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 ذم واحلويمؿ(، 1151« )موضمف اسمـ»و(، 111« )اًمؽممذي»و(، 1167« )داود أسمق»و(، 39/171« )أمحد» أظمرضمف (3)

 . قمؿرو سمـ ىمقس طمديٌ مـ( 1/183« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل، وصححف( 1/318« )اعمستدرك»

 ذم واًمبقفؼل(، 6/397« )اًمؽبػم اًمتوريخ» ذم واًمبخوري(، 111« )داود أسمق»و(، 18/188« )أمحد» أظمرضمف (1)

ـِ  قَمْؿِرو طمديٌ مـ( 191 /1) «اًمؽؼمى» ْؿِريِّ  ُأَمق يَ  سْم  . اًمض 

 .ًمف واًمؾػظ( 681« )مسؾؿ»و(، 597« )اًمبخوري» أظمرضمف (5)
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 (.وصالُة افِِٔؾ أْؾَوُؾ مـ َصالةِ افْٓٚرِ ) :ؿقفف

 .صالة اًمؾقؾ أومضؾ مـ صالة اًمـفور مـ طمقٌ إصؾ

تاَلةِ » :وً مرومققم حلديٌ أيب هريرة  تَد افهَّ ًْ تاَلةِ َب َّ َأْؾَوُؾ افهَّ ِٜ اْفتت ُ قَب تاَلُة ِ  َجت ,ُْ ْقِف افهَّ

ْٔؾِ  َِّ    .(1) ش...اف

ف) :ؿقفف ٍِ ُٞ افِِٔؾ بًَد ِٕه ُِ ٓٚ ُث ُِ    (.وَأْؾَو

 .عمّو يمون اًمؾقؾ أومضؾ، ومنن أومضؾ إوىموت ًمؾصالة واًمعبودة ذم اًمؾقؾ صمؾثف سمعد مضـل ؾمدؾمف

ـِ قَمْؿــٍرو اهللِطمــديٌ قَمْبــِد  :ودفٔتتؾ ذفتتؽ َّٛ افهتتتِٔٚم إَِػ » :وً مرومققمــ  سْمــ صتتتُٔٚم  اهللِإِنَّ َأَحتت

اَلةِ إَِػ َداوُ  َّٛ افهَّ ْٔتؾِ  ,َصاَلُة َداُوَد  اهللَِد, َوَأَح َِّ َٚن َيَُْٚم ِْٕهَػ اف َثتُف, َوَيَْتُٚم ُشُدَشتُف,  ,ـَ ُِ تقُم ُث َُ َوَي

َٚن َيُهقُم َيْقم ـَ ىُِر َيْقم ,ًٚ َو ٍْ    .(2)شًٚ َوُي

   (.وصالُة فٍٔؾ وهنٍٚر َمْثَْك َمْثَْك) :ؿقفف

   .ريمعتلم ريمعتلم :يعـل

ََٖل َرُشتقَل  َأنَّ َرُجتالً » : حلـديٌ اسمــ قمؿـر :ومفل مثـك مثـك :افِٔؾؾٖمٚ صالة   ^ اهللَِشت

ْٔؾِ  َِّ  اف
ـْ َصاَلةِ َٚل َرُشقُل  ؟َظ ََ تْبَح َصتذَّ  :^ اهللَِؾ ْؿ افهي ـُ ِْٔؾ َمْثَْك َمْثَْتك, َؾتَِ٘ذا َخنتتك َأَحتُد َِّ صالة اف

ًٜ َواِحَدةً  ًَ ـْ  .(3)شُتقتُِر َفُف َمٚ َؿْد َصذَّ  ,َر

 .ومؿثـك مثـك يمذًمؽ :مٚ صالة افْٓٚروأ

 :وافدفٔؾ ♦

ول يـؼـؾ قمــف سمســد صـحقح ظمـالف  ،ف مثـك مثـكوشمطققمف سموًمـفور يمؾّ  ^أن صالة اًمـبل  (1

   .ذًمؽ

                                 
 (. 1163) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.1159« )مسؾؿ»و(، 1131« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.719« )مسؾؿ»و(، 171« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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يسـؾؿ  ،أن اسمـ قمؿر راوي احلديٌ اًمسوسمؼ يمون يػتل سملن صالة اًمؾقؾ واًمـفـور مثــك مثــك (1

   .احلديٌ ويعؾؿ خمرضمف يذم يمؾ ريمعتلم، ومفق راو

ر) :فؿقف ْٓ َد   افِْٓٚر بٖربٍع ـٚفيي َْٖس  ,وإن َتَىقَّ    (.ؾال َب

وهـل أن يصـكم ىمبـؾ صـالة  :ذم طموًمـٍي واطمـدة وً  قعـ وً يصح ًمؾؿتطقع ذم اًمـفور أن يصكم أرسمعـ

 .(1)سمسالم واطمد وً اًمظفر أرسمع

تتِر َأْرَبًتت ^ َأنَّ افَّْبِتتلَّ » :طمــديٌ أيب أيــقب  :وافتتدفٔؾ ْٓ تتَٚن ُيَهتتعِّ َؿْبتتَؾ افيي ْٝ  ًٚ ـَ إَِذا َزاَفتت

ُس  ّْ َـّ بَِ ْسِِٔؿٍ  ,افنَّ ُٓ َْْٔ ِهُؾ َب ٍْ َـّ َتْستِِٔؿٌ » :، وذم ًمػظ(2)شَٓ َي ِٓ َْٔس ؾِتٔ تِر َفت ْٓ َـّ  ,َأْرَبتٌع َؿْبتَؾ افيي ت تَ ُح َْلُ ٍْ ُت

َاءِ     .(3)شَأْبَقاُب افسَّ

   (..وَأْجُر صالةِ ؿٚظٍد ظذ ٕهِػ أْجِر صالةِ ؿٚنؿٍ ) :ؿقفف

ومؾـف كصـػ أضمـر صـالة  -وهـق ىمـودر قمـغم اًمؼقـوم-ذم صـالة اًمـوومؾـي  اً إذا صغم اسكسـون ىموقمـد

 .ؼو ؿاًم

ٕن اًمؼقـوم مـع  :وذًمـؽ :إٓ ًمعـوضمز قمــ اًمؼقـوم ،اًمصـالة ىموقمـداً  قزدمـومـال  :أمٚ صالة افٍرض

 .اًمؼدرة ريمـ

ديٌ أيب حلـ :ومنن ًمف أضمر اًمؼو ؿ، وهذا يشؿؾ اًمػـرض واًمـػـؾ ،عمرض وكحقه اً ومنن يمون قموضمز

ْبُد إِ » :وً مرومققم مقؾمـك  ًَ ٔاً  ,َذا َمِرَض اْف َِ ُؾ ُم َّ ًْ َٚن َي ـَ َٛ َفُف ِمْثُؾ َمٚ 
ـُ ِ  .(4)شًٚ َصِحٔح َأْو َشَٚؾَر 

                                 
 وهق إصؾ قمغم ومقبؼك، احلديٌ ًمضعػ، واطمد سمسالم أرسمعوً  اًمظفر ىمبؾ يتطقع ٓ أكف: احلـوسمؾي قمـد اًمثوين اًمؼقل (1)

 .ضمبػم سمـ وؾمعقد احلسـ: سمف وىمول وًمؽقي،اعم مذهى وهق، مثـك مثـك

 «اًمؽبػم اًمتوريخ» ذم واًمبخوري(، 1157« )موضمف اسمـ»و(، 1179« )داود أسمق»و(، 38/533« )أمحد» أظمرضمف (1)

 .اًمػصؾ  ؾي دون( 1967« )اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وصححف(، 1115) «ظمزيؿي اسمـ»و(، 179 /6)

 «اًمؽبػم اًمتوريخ» ذم واًمبخوري(، 1157« )موضمف اسمـ»و(، 1179« )دداو أسمق»و(، 38/533« )أمحد» أظمرضمف (3)

(6/ 179.) 

 (.1996« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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َحك) :ؿقفف ـي صالُة افوي  (.وُتَس

   :شمسـ صالة اًمضحك، وورد احلٌ قمؾقفو ذم أطموديٌ قمّدة

ؿْ » :وً مرومققم طمديٌ أيب ذر  :ؾّـ ذفؽ ـُ ـْ َأَحتِد ؾِّ ُشاَلَمك ِم ـُ تؾي  ُيْهبُِح َظَذ  ُُ , َؾ ٌٜ َصتَدَؿ

, َوَأْمتٌر بِ  ٌٜ بِتَرةٍ َصتَدَؿ ُْ تؾي َت ـُ , َو ٌٜ ٍٜ َصتَدَؿ ت َِ ِِٔ ؾي َُتْ ـُ , َو ٌٜ  َصَدَؿ
َٔدةٍ ِّ ؾي َحْ ـُ , َو ٌٜ  َصَدَؿ

ٍٜ َّ َتْسبَِٔح ُروِف ْٚفتت ًْ

ـْ  , َوهَنٌْل َظ ٌٜ ُّ َصَدَؿ ٌٜ اْفت ِر َصَدَؿ َُ زِ  ,ْْ ـْ  ئَوَُيْ َا ِم ُٓ ًُ ـَ َ ِٚن َيْر ًَ ـْ ـْ َذفَِؽ َر َحك ِم  .(1)شافوي

 :وً سمـؾ شمػعـؾ همبـ ،واقمؾؿ أن اعمشفقر مـ اعمذهى أن ؾمـي اًمضـحك ٓ شمسـتحى اعمداومـي قمؾقفـو

ُٝ » :ل يؽـ يداوم قمؾقفو، يمام دل طمديٌ قمو شـي  ^وذًمؽ ٕن اًمـبل   ^َرُشتقَل اهللِ  َمتٚ َرَأْيت

َحك َؿطي  َٜ افوي َّٓ َأْن ََيِتلَء » :يمؼقألـو ،وكؼؾً قمــف أكـف صـالهو ذم سمعـض إوىمـوت ،(2)شُيَهعِّ ُشْبَح إِ

ٌِٔبِفِ  ـْ َم    .(3)شِم

 .(4)وٕن اعمداومي قمؾقفو شمشبففو سموًمػرا ض

ًَ ِٚن وَأـثُرهٚ َثَانٌ ) :ؿقفف ِيٓٚ َرـ    (.وَأَؿ

 أؿمور إمم قمدد ريمعوت صالة اًمضحك: 

َحك, ...َأْوَصِٚن َخِِِٔع » :حلديٌ أيب اًمدرداء  :وملىمؾفو ريمعتون َ ِل افوي ًَ ـْ  .(5)شَوَر

ًَ َأيِب ـَموًمِـٍى  :(6) وأيمثرهو صمامن ْٝ » :عمو رواه اجلامقمي قمـ ُأم  َهوكٍِئ سمِـْ تْ ِح َأَتت ٍَ تَٚن َظتُٚم اْف ـَ تُف دََّتٚ  َّٕ َأ

                                 
 (.719« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.718« )مسؾؿ»و(، 1118« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 .قمو شي طمديٌ مـ( 717« )مسؾؿ» أظمرضمف (3)

 هبو أوصـك ^ اًمـبل وٕن، ومضؾفو ذم اًمـص ًمعؿقم: فوقمؾق اعمداومي يستحى أكف: احلـوسمؾي قمـد اًمثوين اًمقضمف (1)

 .اًمعثقؿلم: واظمتوره إيوم،  قع ذم قموم وهذا، اًمصحوسمي

 (.711« )مسؾؿ»و(، 1981« )اًمبخوري» أظمرضمف (5)

 (.1/191) «اسكصوف»: اكظر( 6)
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َٜ  ^ اهللَِرُشقَل  َُّ َْٖظَذ َم َحك» :وؾٔف ش...َوُهَق بِ َٜ افوي ٍٚت ُشْبَح ًَ ـَ  .(2) (1)شُثؿَّ َصذَّ َثَاَن َر

ِْٔؾ افزوالِ وَوْؿُ ٓٚ مـ خرو) :ؿقفف ِل إػ ُؿَب ْٓ  افَّْ
ِٝ    (.ِج وؿ

 أؿمور إمم وىمً صالة اًمضحك: 

ويؼـّدر  وارشمػوقمفو ىمقد رمـح، ،سمعد ـمؾقع اًمشؿس :أي ،مـ ارشمػوع اًمشؿس ىمقد رمح :ؾبداي ف

 (.قمشـرة دىمقؼي صمالثقمشـر إمم )سمبعد ـمؾقع اًمشؿس سمـ وً شمؼريب

 .ذم يمبد اًمسامء ومفق وىمً هنلومقستؿر إمم ىمرب اًمزوال، ومنذا صورت اًمشؿس  :وأمٚ هنٚي ف

                                 
 (.336« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 مـع ومقف ًمقس ^ وومعؾف إـمالىمفو، قمغم ومتبؼك، ألو دتدي اًمسـي ذم يرد ل طمقٌ ٕيمثرهو، طمد   ٓ: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .ًمؾزيودة
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 :ؿٚل ادٗفػ

تتٚرِئ و] ََ ـي فِ ُّ وُشتتجقُد افتت ِّالوةِ صتتالٌة ُيَستت ِع دوَن افستتٚمعِ اْفتتت ِّ وإن مل َيْستتُجد افَتتٚرُئ مل  ,ْسَ 

ِّٟ مْٓٚ اثْ ٚن ,وهق أربَع ظؼَة َشجدةً  ,َيْسُجْد 
ُ إذا َشتَجَد  ,  احْلِ زِّ َُ ؿُ  ,وُي ِِّ ِِتُس وُيَست  ,وإذا َرَؾتَع وََيْ

ُد  َّٓ ُ تتف    ,وُيُتتَرُه فإلمتتِٚم ؿتتراءُة َشتتْجَدةٍ   صتتالةِ ِ   وشتتجقُده ؾٔٓتتٚ ,وٓ َيَ َنتت ًَ تتَزُم ادتتٖمقَم م َٚب ِْ وَي

ًَؿِ  ,ؽِرهٚ  افتِّْ
دِ تدي ِر ظْتَد ََتَ ُْ ٛي شجقُد افنت ؿِ  ,وُيْسَ َح ََ وَتْبُىتُؾ بتف َصتالُة ؽتِر جٚهتٍؾ  ,وإتدؾِٚد افتِّْ

ٌٜ م ,وٕٚسٍ  ِل َخس ْٓ ّسِ وأوؿُٚت افَّْ تَع  ,ـ ُضِقِد افٍْجِر افثٚن إػ ُضِقِد افنَّ ٍِ ُِقِظٓتٚ ح تك َتْرَت وِمـ ُض

ْهت ,وظَْد ؿِِٔٚمٓٚ ح ك َتتزوَل  ,ؿَِٔد ُرْمٍح  ًَ  اف
ْٝ ؾٔتف ح تك َيت ِؿَّ  ,ِر إػ ُؽروهِبتٚتوِمتـ صتالةِ َظت  ,وإذا َذَ

َ ل افىقاِف  ًَ ـْ ُؾ َر ًْ
ِٜ ؾِ ٍٜ  ,وََيقُز َؿوُٚء افٍرانِض ؾٔٓٚ و  إوؿِٚت افثالث ٌد  ,وإظٚدُة مجٚظ تُرُم َتَىتقي وَُيْ

 ٌٛ  ح ك مٚ فف َشَب
ِٜ هٚ   رٍء ِمـ إوؿِٚت اخلّس ْرِ ٌَ  .[ب

   (.وُشجقُد اف ِّالوةِ صالةٌ ) :ؿقفف

واؾمـتؼبول  ،وؾمـؽم اًمعـقرة ،ومقشؽمط ألو مو يشؽمط ًمؾصالة مـ اًمطفـورة ،ؾمجدة اًمتالوة صالة

   .(1)سجقد وكحقهوهمػمه مـ اًمشـروط، ويمذا اًمتسبقح ذم اًم ،اًمؼبؾي

ٚرئِ ) :ؿقفف ََ ـي فِ  (.ُيَس

   .واعمستؿع ،ًمؾؼورئؾمـي  :طمؽؿ ؾمجقد اًمتالوة

ــً  :وافتتدفٔؾ ♦ ـــ صموسم ــد سم ــرأ قمــغم رؾمــقل اهلل » :أن زي ـــجؿ ول يســجد  ^ىم ؾمــقرة اًم

   .^ه اًمـبل عمو أىمرّ  وً ، وًمق يمون واضمب(2)«ومقفو

 ،زل مــ اعمــؼم ومسـجدومؾـام أشمـك قمـغم اًمسـجدة كـ ،ىمرأ قمغم اعمـؼم ؾمـقرة اًمـحـؾ وأن قمؿر 

ـِ قُمَؿـَر  ،َوَزاَد َكوومِعٌ  ،صمؿ ىمرأهو ذم اجلؿعي اًمثوكقي ول يسجد ،وؾمجد اًمـوس ـِ اسْم  ىمـول أن قمؿـر قَم

                                 
: واظمتوره اًمدقموء، طمؽؿ طمؽؿفو  ردة ؾمجدة هل سمؾ سمصالة، ًمقس اًمشؽر ويمذا اًمتالوة ؾمجقد أن: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .واًمعثقؿلم، سموز واسمـ، واًمسعدي، واًمصـعوين، اًمؼقؿ واسمـ، شمقؿقي واسمـ، طمزم اسمـ

 (.577« )مسؾؿ»و (،1971« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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ُجقدَ  اهللَإِنَّ » ِرِض افسي ٍْ َنٚءَ  ,مَلْ َي َٕ َّٓ َأْن  وهق سمحضقر اًمصحوسمي ول يـؽر قمؾقف أطمد مـفؿ، ومـدل  ،(1)«إِ

  .قمغم أكف سمن وع مـفؿ

ُّ و) :ؿقفف عِ اْفت ِّ    (.ْسَ 

ٓ  :إذا ؾمـجد، ىمـول اسمــ ىمدامـي اًمؼورئآؾمتامع ًمؾؼراءة، ومقسجد مع  هق اًمذي ىمصدَ  :ادس ّع

  .(2)وً كعؾؿ ومقف ظمالوم

ـِ قُمَؿَر  طمديٌ :دفِٔف َٚن افَّْبِلي » :ىَموَل  اسْم َْٔستُجُد  ^ـَ تْجَدُة َؾ تٚ افسَّ َٓ تقَرَة ؾِٔ َْْٔتٚ افسي َِ َرُأ َظ َْ َي

ْسُجُد  َٕ َٓ ِفِ َح َّك مَ  ,َو ٚ َمْقِضَع َجْب َٕ وىمـد ذيمـر اًمعؾـامء أن  ،(4)شِ  َؽتْرِ َصتاَلةٍ » :وعمسـؾؿ، (3)شٚ ََيُِد َأَحُد

 .(5)ذم همػم اًمصالة، ىموًمف اعمرداوي اًمؼورئًمؾؿستؿع اًمسوضمد أن يرومع مـ اًمسجقد ىمبؾ 

   (.دوَن افسٚمعِ ) :ؿقفف

ٕكـف ل  : يسـجد ًمؾـتالوةدون ىمصد آؾمـتامع، ومفـذا ٓ وً هق اًمذي ؾمؿع اًمؼراءة قمَرو :افسٚمع

ـِ اؾْمَتَؿَعَفو» :وألذا ىمول قمثامن  :يؼصد آؾمتامع ْجَدُة قَمغَم َم اَم اًمس   .(6)«إِك 

   (.وإن مل َيْسُجد افَٚرُئ مل َيْسُجْد ) :ؿقفف

ٕن ؾمــجقده شمــوسمع  :(7)ومؾــقس ًمؾؿســتؿع أن يســجد ،اًمســجقد ًمؾــتالوة اًمؼــورئإذا شمــرك  :أي

   .إصؾ ل يسجد اًمػرعومنذا ل يسجد  ،اًمؼورئًمسجقد 

                                 
 (.1977« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.366 /1) ىمدامي ٓسمـ «اعمغـل»: اكظر (1)

 (.575« )مسؾؿ»و(، 1975« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.575« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.115 /1) ًمؾؿرداوي «اسكصوف»: اكظر (5)

 أيب واسمـ(، 5996) اًمرزاق قمبد ووصؾف، «اًمسجقدَ  قضِمِى يُ  ل وضمؾ   قمز   اهلل أن   رأى َمـ سموب»، شمعؾقؼوً  «اًمبخوري» ذيمره (6)

 (.1/313« )اًمبَُخوِري اِسَمومِ  َصِحقُح  خُمَْتٍَم » ذم إًمبوين وصؾف وصحح(، 5 /1) ؿمقبي

 احلـػقي مذهى وهق( ص) ؾمقرة ؾمجدة سمزيودة ؾمجدة، قمنمة مخس اًمسجدات قمدد أن: اعمذهى ذم اًمثوكقي اًمروايي (7)

 .واعموًمؽقي
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 (.وهق أربَع ظؼَة َشجدةً ) :ؿقفف

   :ؾمجدة ةؾمجدات اًمؼرآن أرسمع قمشـر

 .اًمـحؾ (3     .اًمرقمد (1     .إقمراف (1

 .احلٍ (7-6     .مريؿ (5     .اسؾمـراء (1

 .اًمسجدة (19      .اًمـؿؾ (9     .اًمػرىمون (8

   .آكشؼوق (13     .اًمـجؿ (11     .ومصؾً (11

   .اًمعؾؼ (11

ِّٟ مْٓٚ اثْ ٚن) :ؿقفف
 (.  احْلِ

ـِ اًْمَعــوصِ  :واًمــدًمقؾ :ذم ؾمـقرة احلــٍ ؾمـجدشمون  ^ اهللَِأنَّ َرُشتتقَل » : طمـديٌ قَمْؿــِرو سْمـ

ْرآنِ  َُ ٚ َثاَلٌث ِ   ,َأْؿَرَأُه ََخَْس َظنترَة َشْجَدًة ِ  اْف َٓ ُّ ِمْْ ؾِ اْفت هَّ  .(1)شِّٟ َشْجَدَتٚنِ اْفتَح َوِ  ُشقَرةِ  ,ٍَ

   .ـ  وقمي مـ اًمصحوسمي يموسمـ قمؿر، واسمـ قمبوسورد قم وً وأيض

ُ إذا َشَجَد ) :ؿقفف زِّ َُ ؿُ  ,وُي ِِّ ُد  ,وإذا َرَؾَع وََيُِِْس وُيَس َّٓ  (.وٓ َيَ َن

  .شمؼدم أن اعمذهى يرون أن ؾمجقد اًمتالوة صالة، ومقشؽمط ًمف مو يشؽمط ًمؾصالة

اًمسـبعي، ويسـبح أن يؽؼم شمؽبـػمًة ًمؾسـجقد، صمـؿ يسـجد قمـغم إقمضـوء  :ؾهٍٜ شجقد اف الوة

   .صمؿ يسؾؿ، وٓ يتشفد ،واطمدة، صمؿ يؽؼم ًمؾرومع مـ اًمسجقد

 (.وُيَُرُه فإلمِٚم ؿراءُة َشْجَدةٍ   صالةِ ِ   وشجقُده ؾٔٓٚ) :ؿقفف

 .اًمسـريي أن يؼرأ سمكيي ومقفو ؾمجدة يؽره ًمإلموم ذم اًمصالة

، ومقؾتـبس إمـر إمـو أن يشـقش قمـغم اًمــوس ويسـجد :أكف طمقـفو ٓ خيؾق مـ أمريـ :وافًِٜ ♦

                                 
 احلؼ قمبد ووعػف(، 1/115« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1957« )موضمف اسمـ»و(، 1191« )داود أسمق» أظمرضمف (1)

ـُ  اسؿمبقكم  (.9 /1« )احلبػم اًمتؾخقص» ذم احلوومظ كؼؾف ومقام اًمؼطون واسم
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 .(1)قمـ اًمريمقع، أو أن يؽمك اًمسجقد ويؽمك اًمسـي وقمؾقفؿ ويظـقه ؾمف

ُ ف   ؽِرهٚ) :ؿقفف ًَ َزُم ادٖمقَم م َٚب ِْ    (.وَي

 .إذا ؾمجد اسموم ذم اًمصالة اجلفريي ومقجى قمغم اعملمقم متوسمعتف ومقفو

 .(3()2)وً ٕن اسموم ومعؾ مؽروه :وموعملمقم خمػم :أمٚ إذا ـٚن   افستريٜ

رِ ) :ؿقفف ُْ ٛي شجقُد افن    (.وُيْسَ َح

أو دومــع كؼؿــي،  ،سمســبى طمؾــقل كعؿــي :هلل اً اًمســجقد اًمــذي يؽــقن ؿمــؽرهــق  :شتتجقد افنتتُر

 .واسووومي مـ سموب إووومي اًمشـلء إمم ؾمببف

   .أكف ؾمـي قمـد وضمقد ؾمببف :وحُّف

ـْ اًمـ بِلِّ  طمديٌ َأيِب سَمْؽَرَة  :وافدفٔؾ تَٚن إَِذا َجت» :^قَم ـَ ُف  َّٕ  ,َٚءُه َأْمتُر شتتروٍر َأْو ُبنتتر بِتفِ أ َ

 .(4)شهللَِِّ اً َصٚـِر اً َخرَّ َشِٚجد

طمـلم ضمـوءه  ، وؾمـجد أسمـق سمؽـر وً طملم ضموءه اخلؼم سمنؾمالم مهـدان  قعـ ^وؾمجد اًمـبل 

 .ظمؼم ىمتؾ مسـقؾؿي اًمؽذاب

ًَؿِ ) :ؿقفف  افِّْ
دِ دي ؿِ  ,ظَْد ََتَ ََ    (.وإدؾِٚد افِّْ

 :ينترد شجقد افنُر 

 :ٕن كعؿ اهلل قمغم قمبوده كققمون :ظْد َتدد افًْؿينترد  -أ 

ـــو :إول ـــال يســـجد أل ـــؿ دا ؿـــي، وم ـــتؿرة ودا ؿـــي  :كع ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )ٕهنـــو مس

                                 
 .ىمدامي واسمـ، طمزم اسمـ: واظمتوره ًمؾحـوسمؾي، وىمقل اًمشوومعقي ىمقل وهق، مطؾؼوً  يؽره ٓ أكف: اًمثوين واًمؼقل (1)

 (.1/133) ًمؾؿرداوي «اسكصوف»: اكظر (1)

 .واًمسعدي، ىمدامي اسمـ: واظمتوره واعموًمؽقي، احلـػقي ىمقل وهق ؾمجقده، ذم اشمبوقمف يؾزمف أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (3)

 واحلويمؿ(، 1391« )موضمف اسمـ»و(، 1668« )اًمؽممذي»و(، 1771« )داود أسمق»و(، 39/171« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/379« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل، وصححف( 1/176« )اعمستدرك» ذم



 

 
 التعليل املكيع على  ساد املضتكيع

 
345 

 .(1)(ڦ

أو همـػم ذًمـؽ مــ  ،أو كصـر ًمؾؿسـؾؿلم ،يمقٓدة ،ومقسجد ألو، يمخؼم مػرح :كعؿ ـمور ي :افثٚن

  .أو اًمدكقو ،أمقر اًمديـ

أو  ،أو كحـقه ،أو مـرض ،أو ؾمـالمي مــ طمـودث ،، يمـجـوة مــ طمريـؼظْد إدؾٚد افتَْؿ -ب

   .هالك قمدو واكدطموره

 .وؿمـروـمف، وشمؼدم سمقون هذا ،وأطمؽومف ،يمفقتي ؾمجقد اًمتالوة ذم أومعوًمف :صٍ ف

   (.وَتْبُىُؾ بف َصالُة ؽِر جٚهٍؾ وٕٚسٍ ) :ؿقفف

 .إصؾ أن اسكسون ٓ يسجد ؾمجدة اًمشؽر وهق ذم اًمصالة

ًمـقس  ومؾقس ًمـف أن يزيـد ومعـالً  ،ـفو، وهق مشغقل سمصالشمفأن ؾمبى اًمسجقد ًمقس م :وافًِٜ ♦

 .مـفو

 :ؾال خيِق مـ حٚف غ ومنذا ؾمجد اسكسون ؾمجدة ؿمؽر وهق ذم اًمصالة،

   .ومتبطؾ صالشمف، يمام شمبطؾ سمزيودة ومعؾ :وً أن يؽقن قموعم .1

وهـق  ٕن اعمحظـقرات يعـذر ومقفـو، :ومال شمبطؾ ويسـجد ًمؾسـفق أو كوؾمـقوً  أن يؽقن ضموهالً  .1

 . يمثػمقمؿؾ همػم

ّسِ ) :ؿقفف ٌٜ مـ ُضِقِد افٍْجِر افثٚن إػ ُضِقِد افنَّ ِل َخس ْٓ    (.وأوؿُٚت افَّْ

   .ؿمـرع ذم اًمؽالم قمغم أوىموت اًمـفل ومو يتعؾؼ هبو

 :وصمالصمي سموٓظمتصور ،وأوىموت اًمـفل مخسي سموًمبسط

 .(2) مو قمدا ريمعتل اًمػجر ،مـ ـمؾقع اًمػجر اًمثوين :بداي ف :إول

                                 
 (.18: )اًمـحؾ (1)

 (.1/113) «اسكصوف»: اكظر( 1)
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ْجرِ » :وً أيب هريرة مرومققمطمديٌ  :وافدفٔؾ ♦ ٍَ َ ِل اْف ًَ ـْ َّٓ َر ْجُر َؾاَل َصاَلَة إِ ٍَ َع اْف َِ  .(2()1)شإَِذا َض

   .سمطؾقع اًمشؿس :هنٚيٜ افقؿٝ إول

َع ؿَِٔد ُرْمٍح ) :ؿقفف ٍِ ُِقِظٓٚ ح ك َتْرَت    (.وِمـ ُض

 سملن يظفر ؿمـلء مــ ىمرصـفو، إمم أن شمرشمػـع ىمقـد رمـح رأي ،مـ ـمؾقع اًمشؿس :افقؿٝ افثٚن

   .اًمعلم

   (.وظَْد ؿِِٔٚمٓٚ ح ك َتزوَل ) :ؿقفف

وشمتحـرك  ،وشمبـدأ سموٓكخػـوض ،مـ شمقؾمط اًمشؿس ذم يمبد اًمسامء طمتك شمـزول :افقؿٝ افثٚفٞ

   .قمـ وؾمط اًمسامء

  .وهذا اًمقىمً يؽقن ىمبؾ اًمزوال، ومـفويتف زوال اًمشؿس

 .قمشـر دىمو ؼ هل أىمؾ مـ ،وهق وىمً ىمصـػم يؼدره سمعضفؿ سمدىمو ؼ يسـػمة

ـَ قَموِمٍر اجْلَُفـِل   :هذا افقؿٝ وافذي ؿبِف ودفٔؾ ♦ َثتاَلُث َشتَٚظٍٚت » :ىمـول  طمديٌ قُمْؼَبَي سْم

َٚن َرُشقُل  َـّ  ^ اهللِـَ ِٓ َ ؾِٔ َُٕهعِّ ٚ َأْن  َٕ ٚ َٓ ًٜ َح َّتك  ,َيْْ ُس َبِٚزَؽت ّْ ت تُع افنَّ ُِ ٚ, ِحَغ َتْى َٕ َـّ َمْقَتٚ ِٓ ُزَ ؾِٔ َْ َٕ َأْو َأْن 

تتقُم  َُ تتَع, َوِحتتَغ َي ٍِ تتُروِب َح َّتتك َتْرَت ٌُ ِْ
ُس فِ ّْ تت ُس, َوِحتتَغ َتوتتتُٔػ افنَّ ّْ تت تتَرةِ َح َّتتك ََتِٔتتَؾ افنَّ ِٓ َؿتتٚنُِؿ افيَّ

ُرَب  ٌْ    .(3)شَت

تْبِح » : وطمديٌ قمؿرو سمــ قمبسـي تَع  ,َصتؾِّ َصتاَلَة افهي ُِ تاَلةِ َح َّتك َتْى ـِ افهَّ ت َظت ُثتؿَّ َأْؿِكْ

عَ  ٍِ ُس َح َّك َتْرَت ّْ ُع ِحغَ  ,افنَّ ُِ َٚ َتْى َْٔىٚنٍ  َؾ٘هِنَّ ُع َبْغَ َؿْرَنْ َص ُِ تٚرُ  ,َتْى ٍَّ ُُ تٚ اْف  :ُثتؿَّ َصتؾِّ  ,َوِحَْٔئٍِذ َيْسُجُد َْلَ

ْمِح  ؾَّ افيِّؾي بِٚفري
َِ قَدٌة َُمُْوقَرٌة َح َّك َيْسَ  ُٓ اَلَة َمْن تاَلةِ  ,َؾِ٘نَّ افهَّ ـِ افهَّ َؾتِ٘نَّ ِحَْٔئِتٍذ ُتْستَجُر  :ُثؿَّ َأْؿِكْ َظ

                                 
 (.678) «اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وصححف(، 1/119« )إوؾمط» ذم اًمطؼماين أظمرضمف (1)

 واسمـ احلـوسمؾي، ـم اًمتؿقؿل: واظمتوره، اًمشوومعل ىمقل وهق، اًمػجر صالة سمعد مـ أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي واًمروايي (1)

 .واًمسعدي، شمقؿقي واسمـ، طمزم

 (.831« )مسؾؿ» أظمرضمف (3)
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َّْؿُ  َٓ ْلُء َؾَهؾِّ َؾَِ٘ذا َأؿْ  ,َج ٍَ  .(1)ش...َبَؾ اْف

ْكِ إػ ُؽروهِبٚ) :ؿقفف ًَ  اف
   (.وِمـ صالةِ

 .وآقمتبور سموًمػراغ مـفو يبدأ مـ سمعد صالة اًمعصـر، :افقؿٝ افرابع

   .إذا سمدأت اًمشؿس سموًمغروب، سملن يبدأ أـمراومفو سموٓؾمتتور ذم إومؼ :ويْ ٓل

ْهتتَٓ َصتتاَلَة » :اعمتؼــدم طمــديٌ أيب ؾمــعقد  :وافتتدفٔؾ ♦ ًَ تتَد َصتتاَلةِ اْف ًْ تتُرَب  ,رِ تَب ٌْ َح َّتتك َت

ُس  ّْ اَلةِ » :سمـ قمبسي وطمديٌ قمؿرو ،(2)شافنَّ ـِ افهَّ ُس  ,ُثؿَّ َأْؿِكْ َظ ّْ ُرَب افنَّ ٌْ تُرُب  :َح َّك َت ٌْ َتٚ َت َؾ٘هِنَّ

َْٔىٚنٍ  ٚرُ  ,َبْغَ َؿْرَنْ َص ٍَّ ُُ ٚ اْف  .(3)شَوِحَْٔئٍِذ َيْسُجُد َْلَ

ْٝ ؾٔف ح ) :ؿقفف َظ    (.ك َي ِؿَّ وإذا َذَ

مـ ؿمـروع اًمشؿس ذم اًمغروب طمتك يتؿ همروهبو وهق وىمـً مضــقؼ، ًمؽــف  :افقؿٝ اخلٚمس

   .متصؾ سموًمذي ىمبؾف

تتُروِب َح َّتتك » :طمــديٌ قمؼبــي سمـــ قمــومر اعمتؼــدم، وومقــف :ودفِٔتف ♦ ٌُ ِْ
ُس فِ ّْ تت َُّٔػ افنَّ َوِحتتَغ َتَوتت

ُرَب  ٌْ  .(4)ش...َت

   (.وََيقُز َؿوُٚء افٍرانِض ؾٔٓٚ) :ؿقفف

   .ت اًمـفل شمتعؾؼ هبو أطمؽوم ومسو ؾ ؾمـقتعرض اعمصـػ ًمبعضفوأوىمو

 .أكف جيقز ىمضوء اًمػرا ض ومقفو :ادسٚنؾؾٖول 

ْٔتَزَ ^ اهللَِأنَّ َرُشقَل » :طمديٌ أيب هريرة  :وافدفٔؾ ♦  َخ
ـْ َؽتْزَوةِ تَؾ ِمت ٍَ وؾٚت تف  -ِحَغ َؿ

ٚ إَِذا ذَ  :ؿتتتٚل - صتتالة افٍجتتر َٓ ِِّ َُٔهتت ِْ تتاَلَة َؾ َٕستتتتل افهَّ ـْ  َرَهتتتَٚمتت ٺ ٺ ) :َؿتتتَٚل  اهللََؾتتِ٘نَّ  :ـَ

                                 
 (.831« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 .ًمف واًمؾػظ( 817« )مسؾؿ»و(، 1995« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.831« )مسؾؿ» أظمرضمف (3)

 (.831« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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   .(1)ش(ٺ

 ؟ـٔػ َيقز افهالة ؾٔٓٚ وؿد ورد افْٓل :ؾ٘ن ؿٔؾ   

 أوىمـوت اًمـفـل وأهنـو ؾمـد ًمذريعـي  عمـو شمؽؾـؿ قمــ قمؾـي اًمـفـل قمــ اًمصـالة :ىمول اسمـ اًمؼـقؿ

وألذا يموكً مصؾحي أداء اًمػرا ض ذم هـذه إوىمـوت أرضمـح مــ مػسـدة اعمشـوهبي، » :ىمول ،اعمشوهبي

 .(2)«قٌ عمو اكغؿرت هذه اعمػسدة سموًمـسبي إمم اًمػريضي ل يؿـع مـفو سمخالف اًمـوومؾيسمح

َ ل افىقاِف ) :ؿقفف ًَ ـْ ُؾ َر ًْ
ِٜ ؾِ    (.و  إوؿِٚت افثالث

-أكف جيـقز أداء ريمعتـل اًمطـقاف ذم أوىمـوت اًمـفـل يمؾفـو، ؾمـقاء يمـون اعمخػـػ  :ادسٖفٜ افثٕٜٚٔ

ًمقبـلم  :، وإكام كّص اعموشمـ قمـغم إوىمـوت اًمثالصمـي-اًمثالصميوهل -، أو اعمغؾظ -ومهو اًمقىمتون اعمقؾمعون

  .أن همػمهو مـ اعمقؾمع مـ سموب أومم أكف جيقز

ـِ ُمْطِعٍؿ  :وافدفٔؾ تقا َأَحتد ,َيٚ َبِْتل َظْبتِد َمَْتٍٚف » :وً مرومققم طمديٌ ضُمَبػْمِ سْم ًُ َيُىتقُف  اً َٓ ََتَْْ

ٍٜ َصٚءَ   َوُيَهعِّ َأيَّ َشَٚظ
ِٝ
ْٔ َذا اْفَب ـْ  ,هِبَ ٍْٔؾ َأْو هَنَٚرٍ  ِم  .(3)شَف

أو  وً ؾمقاء يمون اًمطـقاف ومروـ ،ٕهنو شمبع ًمف :ومؽذًمؽ ريمعتوه ،وٕن اًمطقاف ضمو ز ذم يمؾ وىمً

 .كػالً 

ٍٜ ) :ؿقفف    (.وإظٚدُة مجٚظ

 .طمؽؿ إقمودة اجلامقمي وىمً اًمـفل :ادسٖفٜ افثٚفثٜ

 :إظٚدة اجلاظٜ ْلٚ حٚف ٚن 

 :وًمـق يمـون وىمـً هنـل ،ومنكـف يعقـدهو معفـؿ أن شمؼوم وهق ذم اعمسجد وىمد صالهو ىمبؾ، :إوػ

                                 
 (.689« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.1/513) «اًمسعودة دار مػتوح»: اكظر (1)

« موضمف اسمـ»و(، 585« )اًمـسو ل»و(، 868« )اًمؽممذي»و(، 1891« )داود أسمق»و(، 17/197« )أمحد» أظمرضمف (3)

 (.1/379« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 1151)
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ـْ َأسمِقِف ىَموَل  ْدُت َمَع افَّْبِلِّ » :حلديٌ يزيد سمـ إؾمقد قَم ِٓ تْبِح ِ  ^َص تُف َصتاَلَة افهي ًَ ُٝ َم ْٔ َِّ َ ُف َؾَهت َحجَّ

ْغِ ِ  ُأْختَرى  :َؿَٚل  ,ِْٔػ اْفتَخ َمْسِجِد  َِ َحتَرَف إَِذا ُهتَق بِتَرُج ْٕ اَّ َؿوتك َصاَلَتُف َوا َِ تُف, َؾ ًَ َٔٚ َم ِِّ تْقِم مَلْ ُيَهت ََ اْف

َٚل  ََ َٚل  ,َظَعَّ هِبَِا  :َؾ ََ َا, َؾ ُٓ َْتٚ :َؾِجلَء هِبَِا ُتْرَظُد َؾَرانُِه ًَ َٔٚ َم ِِّ َا َأْن ُتَهت ُُ ًَ َٓ  ؟َمٚ َمَْ تٚ ََ  ,اهللَِيتٚ َرُشتقَل  :َؾ

َْْٔٚ ِ  ِرَحٚفَِْٚ َِّ َّْٚ َؿْد َص ـُ  ٚ َّٕ تاَل  :َؿَٚل  .إِ ًَ ٍْ َٔٚ إَِذا  ,َؾاَل َت ِِّ  َؾَهت
ٍٜ َٚظت ْٔتُ َا َمْستِجَد مَجَ َا ُثتؿَّ َأَت ُُ

ُْٔ َا ِ  ِرَحتٚفِ َِّ َصت

ؿْ  ُٓ ًَ ٌٜ  :َم َِ ٚؾِ َٕ َا  ُُ َٚ َف    .ٕهنؿ صؾقهو :، وصالة اًمػجر يموكً ألؿ ذم وىمً هنل(1)شَؾ٘هِنَّ

   .أن شمؼوم اجلامقمي وهق ظمورج اعمسجد صمؿ يليت اعمسجد :افثٕٜٚٔ

تٚ» :ًمعؿقم طمـديٌ أيب ذر  :ًمـفلًمقس ًمف أن يعقد وىمً ا :ؾٚدذهٛ َٓ
تاَلَة فَِقْؿ ِ  ,َصتؾِّ افهَّ

ْؿ َؾَهؾِّ  ُٓ ًَ اَلُة َم ْ َؽ افهَّ ـَ ْؾ  ,َؾِْ٘ن َأْدَر َُ َٓ َت ُٝ َؾتاَل ُأَصتعِّ  :َو ْٔ َِّ ، ومؼّقـد إمـر سمـام إذا أىمـقؿ (2)شإِنِّ َؿْد َصت

   .(3)وهق ذم اعمسجد

هٚ   رٍء ِمـ ) :ؿقفف ْرِ ٌَ ٌد ب ُرُم َتَىقي ٌٛ وَُيْ  ح ك مٚ فف َشَب
ِٜ  (.إوؿِٚت اخلّس

   :طمؽؿ ومعؾ ذوات إؾمبوب ذم وىمً اًمـفل :ادسٖفٜ افرابًٜ

 ؟مٚ ادراد بذوات إشبٚب -

وٓ شمشــرع إٓ إذا وضمـد ؾمـببفو، ىمـول  ،هل يمؾ صالة إذا ومـوت وىمتفـو وموشمـً :ذوات إشبٚب

 .(4)شاًمتل ٓ ؾمبى متؼدم قمؾقفو :اعمراد سمذوات اًمسبى» :اًمـقوي

ريمعتـل اًمطـقاف، ومفـذه صـؾقات وضمـد ؾمـببفو ذم وىمـً  ،اًمؽسقف ،تقي اعمسجد :ذفؽ مثٚل

  .هنل مثالً 

                                 
 اسمـ وصححف(، 1179« )ظمزيؿي اسمـ»و(، 858« )اًمـسو ل»و(، 119« )اًمؽممذي»و(، 19/19« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/111« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ

 (.618« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 إمم ذريعي يصؾقن واًمـوس ىمعقده يتخذ وًمتال إؾمبوب، ذوات مـ ٕهنو: يعقدهو أن ًمف أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (3)

 .اًمؼقؿ واسمـ، اًمشورح: واظمتوره اعمصؾلم، مـ ًمقس وأكف، سمف اًمظـ إؾموءة

 (.179 /1) «اعمجؿقع»: اكظر (1)
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 .ذوات إؾمبوب ٓ شمػعؾ ذم وىمً اًمـفلوم :وأمٚ حُؿ ؾًِٓٚ -

وملومـودت اًمـفـل قمــ أداء اًمصـالة ذم وىمـً اًمـفـل،  ،قمؿقم أدًمي اًمـفل قمـ اًمصالة :وافدفٔؾ ♦

 .(2)يمام شمؼدم ،(1)واؾمتثـقا سمعض إمقر

 

 

 

 

 

                                 
 «اًمؽبػم اًمشـرح». اسموم مع اجلامقمي وإقمودة، اًمطقاف وريمعتل، اعمقؾمعلم اًمقىمتلم ذم اجلـوزة صالة احلـوسمؾي اؾمتثـك( 1)

 وريمعتل اجلامقمي وإقمودة. واًمػجر اًمعصـر سمعد اجلـوزة قمغم اًمصالة أن: شمقؿقي اسمـ ذيمر وًمذًمؽ ،(151 ،1/117)

 .اًمـفل أوىموت ذم شمػعؾ أهنو، أمحد ىمقل ومقفو خيتؾػ ل اًمطقاف

 مـ واظمتورهو اًمشوومعقي، مذهى وهل اًمـفل، وىمً ذم شمػعؾ أن جيقز إؾمبوب ذوات أن: أمحد قمـ اًمثوكقي واًمروايي (1)

، إسمراهقؿ سمـ وحمؿد، سمطلم أسمو اهلل قمبد واًمشـقخ، شمقؿقي واسمـ، قمؼقؾ واسمـ، اجلقزي واسمـ، اخلطوب أسمق: احلـوسمؾي

 . سموز واسمـ

 وأمو إؾمبوب، ذوات يػعؾ أن ًمف اعمقؾمعلم اًمقىمتلم ذم سكسونا إن  »: -قمبدوس يموسمـ- احلـوسمؾي سمعض وىمول

 .أقمؾؿ واهلل، أىمرب هذا وًمعؾ «اًمـفل ًمشدة: ومقفو إؾمبوب ذوات ومعؾ ًمإلكسون ومؾقس اًمثالصمي اعمضـقؼي إوىموت
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 :ؿٚل ادٗفػ

ض] ُس ٓ َذْ ّْ َزُم افرجَٚل افهِقاُت اخل ِْ ْٔ ِف ,ًٚ َت ُِٓٚ   َب ًْ
تِر    ,وفف ؾِ ٌْ ٛي صتالُة أهتِؾ افثَّ وُتْستَ َح

ُٜ إٓ بحوقِره ثتؿ متٚ ـتٚن أـثتَر  ,َمسجٍد واحدٍ  وإَْؾَوُؾ فٌِرهؿ   ادْسِجِد افذي ٓ ُتَُٚم ؾٔف اجلاظ

 ًٜ ُد َأْوَػ متـ َأْؿتَرَب  ,ثؿ ادسِجُد افً ُٔؼ  ,مجٚظ ًَ ِٛ إٓ  ,وَأْب مَّ   َمستجٍد ؿبتَؾ إمِٚمتف افراتِت ُٗ تُرُم أن َيت وَُيْ

ِرَب  ,ب٘ذِٕف أو ُظْذِره ٌْ َـّ أن ُئًَدهٚ إٓ اد ِٜ   ؽتِر  ,وَمـ َصذَّ ثؿ ُأؿَٔؿ َؾْرٌض ُش َرُه إظٚدُة اجلاظت ُْ وٓ ُت

 ِٜ َٜ وادديْ َُّ َٜ  .َمْسِجَدْي َم ِٝ افهتالُة ؾتال َصتالَة إٓ ادُ قبت َّ تٚ إٓ أن  ,وإذا ُأؿٔ َّٓ  َأََت
ٍٜ ؾت٘ن ـتٚن   ٕٚؾِت

ًَٚٓ َى َْ َٔ  ؾ
ِٜ َٜ  ,خَيَْنك َؾقاَت اجلاظ تَؼ اجلاظت َ ؿبَؾ َشالِم إمِٚمف حَلِ زَّ ـَ تف راـًت ,وَمـ  ََ َدَختَؾ مًتف  ًٚ وإن حَلِ

 ُٜ ِٜ وَأجزَأْتُف اف حريّ    .[  افرـً

يمشــروـمفو وصـػتفو وضمقاسمرهـو،  وً عممًمػ مـو يتعؾـؼ سملطمؽـوم اًمصـالة قمؿقمـعمو ذيمر ا :ادْٚشبٜ

ـّ مـو يشــرع أداءهـو  وقمـي، كوؾمـى سمعـد ذًمـؽ أن  ويمون آيمد مو ذم اًمصالة اًمصـؾقات اخلؿـس، وهـ

 ؟يتؽؾؿ قمـ صالة اجلامقمي، ومعؼد هذا اًمبوب وذيمر ومقف أطمؽوم صالة اجلامقمـي، وَمــ إومم سموسمومـي

  .إقمذار اعمبقحي ًمؽمك اجلامقمي ومو يتعؾؼ سمذًمؽو ،ومقىمػ اسموم واعملمقم

هل ارشمبوط صالة اعملمقم سمصالة اسموم سمشـروط خمصقصـي، وؾمـؿقً صـالة  :وصالة اجلاظٜ

 .(1)وً وزموك وً ٓضمتامع اعمصؾلم ذم أداء اًمصالة مؽوك :اجلامقمي هبذا

 وهوهـو مسو ؾ ىمبؾ اًمشـروع ذم اًمبوب:   

 :مشـروقمقي صالة اجلامقمي :إوػ

ـي » :صالة اجلامقمي مشـروقمي سموٓشمػوق، ىمـول اسمــ شمقؿقـي ؿ 
ْسؾِِؿلَم ُمت ِػُؼـقَن قَمـغَم َأن  إىَموَمـَي اًْمــؿُ َأ ِ

َؾَقاِت  ـْ َأقْمَظِؿ اًْمِعَبوَداِت اًْمـؿَ ْؿِس ذِم اًْمـخَ اًمص     .(2)شَوَأضَمؾِّ اًْمُؼُرسَموِت  ،َسوضِمِد ِهَل ِم

                                 
 (.1/55) «اعمرسمع اًمروض طموؿمـقي»: اكظر (1)

 (.13/115) شمقؿقي ٓسمـ «اًمػتووى»: اكظر (1)
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 :ومضؾ صالة اجلامقمي :افثٕٜٚٔ

ومؿــ  وقمظـؿ صمقاهبـو، ،ٕطموديٌ اًمؽثػمة مو يبـلم ومضـؾ صـالة اجلامقمـيورد ذم اًمـصقص مـ ا

 :ذًمؽ

ـِ قُمَؿَر  طمديٌ -1 ـَ اْفتَج َصاَلُة » :وً مرومققم اسْم تذِّ بَِستْبٍع َوِظنتتري ٍَ ـْ َصتاَلةِ اْف  َأْؾَوُؾ ِم
ِٜ َاَظ

 ًٜ  .(1)شَدَرَج

وَن  طمديٌ -1 ـِ قَمػ  اَلةِ ؾَ » :وً مرومققم قُمْثاَمَن سْم َٖ فِِهَّ ـْ َتَقضَّ ْشَبَغ اْفُقُضقَء, ُثتؿَّ َمنتتك إَِػ َم
َٖ

اَلةِ  َّ افهَّ ِٜ اْفت ُ قَب َهٚ َمَع افَِّْٚس, َأْو َمَع  ,ُْ , َأْو ِ  اْفتَج َؾَهالَّ ِٜ َّ َاَظ َر  ,ْسِجدِ اْفت ٍَ قَبفُ  اهللَُؽ ُٕ  .(2) شَفُف ُذ

ََك » :ىَموَل  سمـ مسعقد  اهللِقَمْبِد  طمديٌ -3 ِْ ـْ شترُه َأْن َي َُٔحتٚؾِْظ َظتَذ  ,ِِاً ُمْست اً َؽد اهللََم ِْ َؾ

, َؾِ٘نَّ  َـّ ُٞ ُيََْٚدى هِبِ ْٔ َقاِت َح َِ ِء افهَّ َٓ ُٗ ْؿ  اهللََه ُُ ِّٔ َدى ^صترَد فَِْبِ ـَ اْْلُ تَدى,  ,ُشَْ ـِ اْْلُ ـْ ُشتَْ َـّ ِمت ُ َوإهِنَّ

َا ُيَهعِّ َهَذا  ـَ ْؿ  ُُ ُٔقتِ ُْٔ ْؿ ِ  ُب َِّ ْؿ َص ُُ َّٕ ُّ َوَفْق َأ ْٔ ِتاْفت ُػ ِ  َب ِِّ َٜ َ َخ ُ ْؿ ُشتَّْ ـْ ْؿ, َوَفتْق َتتَر ُُ ِّٔ بِت َٕ  َٜ تُ ْؿ ُشتَّْ ـْ ِف َفَسَ

ـْ َهتِذِه  تُد إَِػ َمْستِجٍد ِمت
ِّ
ًْ قَر ُثؿَّ َي ُٓ ـُ افىي ُْٔحِس ُر َؾ َّٓ ـْ َرُجٍؾ َيَ َى ُ ْؿ, َوَمٚ ِم ِْ َِ ْؿ َفَو ُُ ِّٔ بِ َٕ َّ َّٓ اْفتت َسِٚجِد, إِ

 َٛ  َ  خَيُْىقَهٚ َحَسَْ  اهللُـَ
ؾِّ َخْىَقةٍ ُُ ًٜ  ,ًٜ َفُف بِ تٚ َدَرَجت ُف هِبَ ًُ تْد َرَأْيُ َْتٚ َوَمتٚ  ,َوَيْرَؾ ََ , َوَف ًٜ تٚ شتتَٔئ َوَُيُتطي َظْْتُف هِبَ

ْغِ  َِ ُج تَٚدى َبتْغَ افترَّ َتك بِِف هُيَ ْٗ ُجُؾ ُي َٚن افرَّ ـَ ْد  ََ ِٚق, َوَف ٍَ قُم افِّْ ُِ ًْ َّٓ ُمَْٚؾٌِؼ َم
ٚ إِ َٓ ُػ َظْْ َِّ تَٚم ِ  َيَ َخ ََ  َح َّتك ُي

ػِّ   .(3)شافهَّ

 :وً مرومققمـ ورد اًمتحذير مـ شمـرك اجلامقمـي ذم أطموديـٌ يمثـػمة، يمحـديٌ أيب اًمـدرداء  -1

َْٔىٚنُ » تت ُؿ افنَّ ِٓ ْٔ تت َِ َّٓ َؿتتِد اْشتتَ ْحَقَذ َظ تتاَلُة إِ ُؿ افهَّ ِٓ تتُٚم ؾِتتٔ ََ َٓ ُت َٓ َبتتْدٍو   َو
ٍٜ ٍٜ ِ  َؿْرَيتت ـْ َثاَلَثتت ْٔتتَؽ  ,َمتتٚ ِمتت َِ ًَ َؾ

ِٜ ْٚفتَج بِ     .(4)شَاَظ

                                 
 (.659« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.651« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.131« )مسؾؿ» أظمرضمف (3)

 طمبون واسمـ(، 1186« )ظمزيؿي اسمـ»و(، 817« )اًمـسو ل»و(، 517« )داود أسمق»و(، 36/11« )أمحد» أظمرضمف (1)

 . وصححف( 1/111« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 1191)
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َوَأكــف جيــى  ،ُروقَميـاَمقَمي َمْشــاًْمـــجَ َأ ُعــقا قمــغم َأن َصــاَلة » :ػمةوٕضمــؾ هــذا يمؾــف ىمــول اسمـــ هبــ

   .(1)«وَمنِذا اْمتـع مـ َذًمِؽ أهؾ سمؾد ىمقشمؾقا قَمَؾْقَفو ،إفمفورهو ذِم اًمـ وس

 :صالة اجلامقمي ألو ومقا د قمغم اًمػرد واعمجتؿع، ومؿـ ذًمؽ :ادسٖفٜ افثٚفثٜ

   .دم اًمتؼوـمعوقم ،واًمتؼوء اجلػمان ،وشمعورومفؿ ،شمقاصؾ اًمـوس .1

 .وكحقه ،ومتفووكلم قمـ اًمصالة ،شمػؼد أطمقال اجلػمان مـ مروـك وومؼراء .1

   .إهموفمي أقمداء اعمسؾؿلم سمؿشفد آضمتامع ًمؾعبودة .3

 .إمم ضمـى وً ضمـب اً واطمد وً ومؽؾفؿ يؼػقن صػ ،ؿمعقر اعمسؾؿلم سموعمسوواة .1

ممــ يعـرف إمم  اًمصـالةويتعؾؿ اجلوهؾ ٕطمؽـوم  ،ًمؽل يـشط اسكسون طمقـام يرى أظمريـ .5

  .(2)همػم ذًمؽ

 :اقمتبورات ةصالة اجلامقمي يتػووت صمقاهبو سمعد :ادسٖفٜ افرابًٜ

   .وملداؤهو ذم اعمسوضمد اًمثالصمي أومضؾ ،ؿمـرف اًمبؼعي -1

   .يمقهنو ذم اعمسجد أومضؾ مـ يمقهنو ذم همػمه -1

   .إدرايمفو يمؾفو  وقمي أومضؾ مـ إدراك سمعضفو -3

   .ع واًمريمقع واًمسجقد ويمثرة اجلامقمييمامل اًمصالة مـ طمقٌ اخلشق -1

 .وموًمعصـر اًمتل هل اًمقؾمطك أومضؾ مـ همػمهو وهؽذا ،اظمتالف اًمصؾقات -5

   :أن   ـالم ادهْػ دوبًد هذه ادَدمٜ ٕنتر* 

ُس ) :ؿقفف ّْ َزُم افرجَٚل افهِقاُت اخل ِْ  (.َت

ـــروقم ــي مش ــالة اجلامقم ــؾقات اخلؿــس  وقمــي، وص ــقفؿ أداء اًمص ــى قمؾ ــزم اًمرضمــول وجي ي يؾ

 .واضمبي قمغم إقمقون :احلـوسمؾي وهل قمـد، سموٓشمػوق

                                 
 (.119 /1) «اًمعؾامء إ ؿي اظمتالف»: اكظر (1)

 (.155 /1) ىموؾمؿ ٓسمـ «اًمروض طموؿمـقي»و(، 133 /1) طمجر ٓسمـ «ورياًمب ومتح»: اكظر (1)
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 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) :ىمقًمـــــــف شمعـــــــومم :وافتتتتتتتدفٔؾ ♦

   .(2)(ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ) :ىمقًمف .(1)(ڀ

واعمشـوريمي ًمؾؿصـؾلم ذم  ،هذه أيي اًمؽريؿي كص ذم وضمقب اًمصالة ذم اجلامقمي» :ىمول اسمـ سموز

 :بي واوـحي ذم ظمـتؿ أيـي سمؼقًمـف ؾمـبحوكفوًمق يمون اعمؼصـقد إىمومتفـو ومؼـط ل شمظفـر مـوؾمـ ،صالهتؿ

 .(3)«ًمؽقكف ىمد أمر سمنىمومتفو ذم أول أيي (ں ڻ ڻ)

َٔتِدهِ » :أكف ىمول ^قمـ اًمـبل  ،طمديٌ أيب هريرة  -3 ِز بِ ٍْ َٕ ُٝ َأْن آُمتَر  !َوافَِّذي  ت ّْ تْد مَهَ ََ َف

 ٍٛ َٛ  ,بَِحَى ُْٔحَى اَلةِ  ,َؾ ٚ ,ُثؿَّ آُمَر بِٚفهَّ َن َْلَ ذَّ َٗ ُٔ مَّ افَّْتَٚس  َر َرُجتالً ُثؿَّ آُمت ,َؾ ُٗ َٔت  ,ُثتؿَّ ُأَختٚفَِػ إَِػ ِرَجتٚلٍ  ,َؾ

ؿْ  ُٔقَُتُ ْؿ ُب
ِٓ ْٔ َِ َق َظ َحرِّ

ُٖ    .(5)وً ، وطمديٌ إقمؿك أيضاحلديٌ (4)شَؾ

 وًمـق يموكـً ؾمــيً  ،أهنو ًمق يموكً ومرض يمػويي ًمؽػـك مــ أداهـو قمــ إقمؿـك :ووجف افدٓفٜ ♦

 .(6)و ؾمـيٕهن :، سمؾ ل يستلذن ذم اًمؽمك^ًمرظمص ًمف اًمـبل 

 .اًمذيمقر اًمبوًمغقن :أي :هؿ اًمرضمول :واًمذيـ شمؾزمفؿ اجلامقمي

   :ؾخرج بذفؽ أصْٚف

 .(7)ومال شمؾزمفـ اجلامقمي، وطمؽك سمعضفؿ اس وع قمغم ذًمؽ :افْسٚء .1

                                 
 (.191) أيي اًمـسوء، (1)

 (.13) أيي اًمبؼرة، (1)

 (.15/11) «سموز اسمـ ومتووى»: اكظر (3)

 (.651« )مسؾؿ»و(، 611« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

فُ ، اهللِ َرؾُمقَل  َيو: وَمَؼوَل ، َأقْمَؿك ضُمٌؾ رَ  ^ اًمـ بِل   َأشَمك»: وًمػظف، هريرة أيب طمديٌ مـ( 651« )مسؾؿ» أظمرضمف (5)  ًَمْقَس  إِك 

َص  َأنْ  ^ اهللِ َرؾُمقَل  وَمَسَلَل ، اعْمَْسِجدِ  إمَِم  َيُؼقُديِن  ىَمو ِدٌ  زِم  َ ، ًَمفُ  ُيَرظمِّ َص ، سَمْقتِفِ  ذِم  وَمُقَصكمِّ : وَمَؼوَل ، َدقَموهُ ، َومم   وَمَؾام  ، ًَمفُ  وَمَرظم 

 .«وَمَلضِمْى »: ىَموَل ، َكَعؿْ : ىَموَل  «؟اَلةِ سمِوًمص   اًمـَِّداءَ  شَمْسَؿعُ  َهْؾ »

 .اًمدا ؿي واًمؾجـي وإًمبوين،، واًمعثقؿلم، سموز واسمـ، واًمسعدي، إسمراهقؿ سمـ حمؿد: اظمتقور هق سموًمقضمقب اًمؼقل (6)

 (.115/1) اًمؼطون ٓسمـ «اس وع مسو ؾ ذم اسىمـوع»: اكظر (7)
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   .ٕهنؿ ًمقسقا مـ أهؾ اًمتؽؾقػ :ومال دمى قمؾقفؿ اجلامقمي :افهبٔٚن ؽر افبٚفٌغ .1

 .ومال شمممر سموجلامقمي :اخلْثك .3

ض) :ؿقفف    (.ًٚ ٓ َذْ

ًمؽــف ىمـد  ،ومصـالشمف صـحقحي اً ًمصحي اًمصالة، ومؾق صـغم مـػـرد وً أن اجلامقمي ًمقسً ؿمـرـم :أي

   .ارشمؽى اعمحرم

ْٔ ِف) :ؿقفف ُِٓٚ   َب ًْ
 (.وفف ؾِ

أكف ٓ يؾزم يمقن اجلامقمي ذم اعمسجد، سمـؾ ًمـف أن يصـكم اجلامقمـي ذم اًمبقـً،  :ادنٓقر مـ ادذهٛ

ـّ     .(1)ذم اعمسجد أومضؾ هوءأدا أو ؾمقىمف وكحقه، وًمؽ

ُٝ ََخْستت» :وً مرومققمــ طمــديٌ ضمــوسمر سمـــ قمبــد اهلل  :وافتتدفٔؾ ♦ َـّ َأَحتتٌد  ًٚ ُأْظىِٔتت تت ُٓ َى ًْ مَلْ ُي

َْرُض َمْستِجد...َؿتْبِع  ْٕ ْٝ ِِل ا ت َِ
ًِ تقر اً َوُج ُٓ َُٔهتؾِّ اً َوَض ِْ تاَلُة َؾ ْ تُف افهَّ ـَ ـْ ُأمَّ ِتل َأْدَر َا َرُجتٍؾ ِمت يي

َٖ  ،(2)ش, َؾت

ْٔ ِِف َوُهتَق َصتٍٚك َؾَهتذَّ َجٚفِست ^ اهللَِصذَّ َرُشقُل » :ًْ ىَموًمَ  وطمديٌ قمو شي  , َوَصتذَّ َوَراَءُه ًٚ ِ  َب

َٔٚمت
ؿْ ًٚ َؿْقٌم ؿِ ِٓ ْٔ َصتَٚر إَِفت

َٖ ْٕهتترَف َؿتَٚل  :, َؾ تاَّ ا َِ َتؿَّ بِتفِ  :َأْن اْجُِِستقا, َؾ ْٗ ُٔت
تَؾ اإلمتٚم فِ ًِ تَا ُج َّٕ تَع  ,إِ ـَ َؾتَِ٘ذا َر

قا ًُ ـَ  .(3) ش...َؾْٚر

 وقمـي، وىمـد وردت ذم سمعـض اًمروايـوت أكـف  فذم سمقت ^أهنؿ صؾقا مع اًمـبل  :ٚهد ؾٔفوافن* 

 .(4)ممو يدل قمغم أهنو ومرض ،طموكً اًمصالة

ِر   َمسجٍد واحدٍ ) :ؿقفف ٌْ ٛي صالُة أهِؾ افثَّ    (.وُتْسَ َح

قمـغم طمـدود اًمؽػـور  اعمـراسمطلم ،هؿ مـ يؽقكقن ذم مقوع خيوف مـف هجقم اًمعدو :أهؾ افثٌر

                                 
 (.171/1) «اسكصوف»و ،(8/5، )ىمدامي ٓسمـ «اعمغـل»: اكظر (1)

 (.511« )مسؾؿ»و(، 335« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.111« )مسؾؿ»و(، 688« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 واسمـ إسمراهقؿ، واسمـ واًمسعدي،، اًمؼقؿ اسمـ واظمتوره اعمسجد، ذم اجلامقمي شمصكم أن جيى: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واًمعثقؿلم سموز،
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 .ؿ، ومفمٓء يستحى أن يصؾقا يمؾفؿ ذم مسجٍد واطمدوكحقه

 :وافًِٜ   ذفؽ ♦

   .ًمؽل يرى اًمعدو يمثرهتؿ -1 .أكف أوىمع ألقبتفؿ ذم اًمـػقس -1

ــً اعمصــؾحي ذم شمػــرىمفؿ ــو إذا يموك ــد يؽــقن  :وقمــدم اضمــتامقمفؿ ومــال يســـ اضمــتامقمفؿ ،أم إذ ىم

   .ويعروفؿ ًمؾخطر ومقػرىمقن ،اضمتامقمفؿ ذم مؽون واطمد مضـر هبؿ

 أكف خيتؾػ سموظمتالف إمؽـي وإزمـي :الصٜؾٚخل.   

ُٜ إٓ بحوقِره) :ؿقفف  .(وإَْؾَوُؾ فٌِرهؿ   ادْسِجِد افذي ٓ ُتَُٚم ؾٔف اجلاظ

أن إومضؾ ذم طمؼ همػم أهؾ اًمثغقر أداء اًمصالة ذم اعمسجد اًمذي ٓ شمؼـوم ومقـف اجلامقمـي إٓ  :أي

   .اعمسجد، وتصـقؾ صمقاب اجلامقمي عمـ يصكم ومقفأن ومقف تصـقؾ صمقاب قمامرة  :وافًِٜ :إذا طمضـرهو

ًٜ ) :ؿقفف  (.ثؿ ادسِجُد افً ُٔؼ  ,ثؿ مٚ ـٚن أـثَر مجٚظ

 .اعمسجد إيمثر  وقمي :ادرتبٜ افثٕٜٚٔ   إؾؤِٜ

ـِ يَمْعــٍى  :وافتتدفٔؾ ـْ » :وً مرومققمــ طمــديٌ ُأيَبِّ سْمــ تتك ِمتت ـَ ُجتتِؾ َأْز ُجتتِؾ َمتتَع افرَّ َوإِنَّ َصتتاَلَة افرَّ

ٛي إَِػ  َصتاَلتِفِ  تَق َأَحتت ُٓ ُثتَر َؾ ـَ ُجتِؾ, َوَمتٚ  ـْ َصتاَلتِِف َمتَع افرَّ تك ِمت ـَ ْغِ َأْز َِ ُج  اهللَِوْحتَدُه, َوَصتاَلُتُف َمتَع افترَّ

َٚػ  ًَ    .(1)شَت

   .اعمسجد اًمعتقؼ وهق اًمؼديؿ :ثؿ   ادرتبٜ افثٚفثٜ

 .مـ اعمسجد اجلديد أن اًمعبودة ومقف أيمثر، واًمطوقمي ومقف أؾمبؼ :وافًِٜ

 .(2) إيمثر  وقمي قمغم اعمسجد اًمعتقؼ هق روايي قمـ أمحد وشمؼديؿ

                                 
 واسمـ(، 1177« )ظمزيؿي اسمـ»و(، 1169« )اًمدارمل»و(، 551« )داود أسمق»و(، 35/189« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/659« )إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي وصححف(، 3/67« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1956) طمبون

 ذيمر ومو ،- وقمي إيمثر قمغم اًمؼديؿ اعمسجد شمػضـقؾ: أي- اًمعتقؼ اعمسجد ذم إومضؾ أن: اعمذهى مـ واعمشفقر (1)

 .اًمدا ؿي اًمؾجـي سمف وأومتً، اًمسعدي: واظمتوره سمف، دًمقؾاًم ًمقرود أىمرب، اعموشمـ
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ُد َأْوَػ مـ َأْؿَرَب ) :ؿقفف ًَ    (.وَأْب

أمـو مـع اًمتػـووت ومـنن  ،أن اًمتػضـقؾ اًمسوسمؼ هق ومـقام إذا شمسـووت اعمسـوومي مــ اعمسـجديـ :أي

   .إسمعد مـ اعمسجديـ أومم مـ إىمرب

   :وافدفٔؾ ♦

ــ طمــديٌ أيب مقؾمـــك  .1 تتٚ  اً نَّ َأْظَيتتَؿ افَّْتتِٚس َأْجتترإِ » :وً مرومققم َٓ ْٔ تتُدُهْؿ إَِف ًَ تتاَلةِ َأْب ِ  افهَّ

 .(2) (1)شَُمًْنك

إمم  اً كــف إذا شمقوــل ومخــرج قمومــدأًمؽـل شمؽثــر ظمطــوه إمم اعمســجد ومتؽثــر طمســوشمف، وىمــد ورد  .1

   .وإظمرى تط ظمطقتي ،إطمداهو شمرومع درضمي :يموكً ظمطقاشمف ،اعمسجد

مَّ   مَ ) :ؿقفف ُٗ ُرُم أن َي ِٛ إٓ ب٘ذِٕف أو ُظْذِرهوَُيْ    (.سجٍد ؿبَؾ إمِٚمف افراتِ

وًمي، أو مــ ىِمَبـؾ ممــ ىمبـؾ اجلفـي اعمسـ وً إذا يمون اعمسجد ًمف إمـوم راشمـى، ؾمـقاء يمـون مرشمبـ :أي

   .ومنكف أطمؼ سموسمومي، وٓ جيقز ًمغػمه أن يمم ذم هذا اعمسجد وًمق يمون أىمرأ مـف ،قمؾقف وً اجلػمان متػؼ

َىِٕٚفِ » :وً مرومققمـ  طمـديٌ أيب مسـعقد :وافدفٔؾ ♦ ِْ ُجتَؾ ِ  ُشت ُجتُؾ افرَّ َـّ افرَّ مَّ ُٗ َٓ َيت َٓ  ,َو َو

َّٓ بِِْ٘ذِٕفِ  ِرَم ِِف إِ ُْ ْٔ ِِف َظَذ َت ْد ِ  َب ًُ َْ    .وهق سمؿـزًمي صوطمى اًمبقً (3)شَي

 :نٚمـ ذفؽ حٚف  لْثْ واش ُ  •

  .شملظمرت ومصؾقا أو يقيمؾف سمعقـف، أو يؼقل إذا ،إذا يمون سمنذن اسموم اًمراشمى طمقٌ يلذن ًمف -1

ومقجـقز أن  ،أو يسـوومر وكحـق ذًمـؽ ،يملن يعرض ًمف مرض أو يتـلظمر ،سمعذر اسموم اًمراشمى -1

   .يصكم همػمه

قمبـد اًمـرمحـ سمــ قمـقف، وعمـو مـرض  عمو شملظمر وهمـوب صـغم سموًمصـحوسمي ^أن اًمـبل  :وافدفٔؾ

                                 
 (.661« )مسؾؿ»و(، 651« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 . واًمشوومعل، طمـقػي أيب ىمقل وهق إىمرب، إومضؾ أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 (.673« )مسؾؿ» أظمرضمف (3)
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 .صغم أسمق سمؽر

ول يؽــ  وً ن يمـون ىمريبـومنكـف يراؾمـؾ إ ،ومنن شملظمر ول يعؾؿ قمذره وهق ٓ يلذن أن يمم أطمد همػمه

 .(1)مشؼي ذم ذًمؽ، ومنن سمُعد أو ظمشـل ظمروج اًمقىمً صؾقا وٓ سملس

َـّ أن ُئًَدهٚ) :ؿقفف    (.وَمـ َصذَّ ثؿ ُأؿَٔؿ َؾْرٌض ُش

وملىمقؿـً  اً أو مـع  وقمـي، صمـؿ دظمـؾ مسـجد اً إذا يمون اسكسون ىمد صغم اًمػريضـي، ؾمـقاء مـػـرد

 .ًمػريضي ًمف هل إومموشمؽقن ا ،وً ومنكف يصكم معفؿ اؾمتحبوسم ،اًمصالة

 :وافدفٔؾ ♦

ُروَن » :ىمــول ^أن رؾمــقل اهلل  ، طمــديٌ أيب ذر -1 خِّ َٗ َٝ ِ  َؿتتْقٍم ُيتت ٔتت
َِ َٝ إَِذا َب تت ْٕ ْٔتتَػ َأ ـَ

ٚ َٓ
ـْ َوْؿ ِ اَلَة َظ َٝ ِ   :ُثؿَّ َؿَٚل  ؟افهَّ ْْ ـُ ٚ ُثؿَّ اْخُرْج, َوإِْن  َٓ

اَلَة فَِقْؿ ِ َّ َصّؾِ افهَّ تالَ اْفتت  افهَّ
ِٝ ت َّ ؿِٔ

ُٖ ُة ْسِجِد َؾ

ؿْ  ُٓ ًَ  .(2)شَؾَهؾِّ َم

ْدُت َمَع افَّْبِلِّ » :طمديٌ يزيد سمـ إؾمقد قمـ أسمقف ىمول -1 ِٓ َ تفُ  ^َص تُف  :َؿتَٚل  ,َحجَّ ًَ ُٝ َم ْٔ َِّ َؾَهت

ْبِح ِ  مْستِجِد  َحتَرَف  ,ِْٔػ اْفتتَخ َصاَلَة افهي ْٕ تاَّ َؿوتتك َصتاَلَتُف َوا َِ ْ  ,َؾ تْقِم مَل ََ ْغ ِِ  آِختِر اْف َِ  إَِذا ُهتَق بِتَرُج

فُ  ًَ َٔٚ َم ِِّ َٚل  ,ُيَه ََ َا  ,َظَعَّ هِبَِا  :َؾ ُٓ ِتَ هِبِتَا َتْرَظتُد َؾَرانُِهت
ُٖ تَٚل  ,َؾت ََ ْتٚ :َؾ ًَ َٔٚ َم ِِّ َا َأْن ُتَهت ُُ ًَ َيتٚ  :َؿتَٚٓ  ؟َمتٚ َمتَْ

َْْٔٚ ِ  ِرَحٚفَِْتتتٚ ,َرُشتتتقَل اهللِ َِّ َّْتتتٚ َؿتتتْد َصتتت تتتال :َؿتتتَٚل  ,ـُ ًَ ٍْ ُْٔ َا ِ  ِرَحتتتٚفِ  ,َؾتتتاَل َت َِّ َا إَِذا َصتتت ْٔتتتُ َا  ,ُُ ُثتتتؿَّ َأَت

 ٍٜ َٚظ ؿْ  ,َمْسِجد مََجَ ُٓ ًَ َٔٚ َم ِِّ ٌٜ  :َؾَه َِ ٚؾِ َٕ َا  ُُ َٚ َف    .(3)شَؾ٘هِنَّ

ِرَب ) :ؿقفف ٌْ    (.إٓ اد

   .اعمغرب ٓ شمسـ إقمودهتو عمـ صالهو

                                 
 (.1/691) «اًمؼـوع يمشوف»: اكظر (1)

 (.618« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 اسمـ وصححف(، 1179« )ظمزيؿي اسمـ»و(، 858« )اًمـسو ل»و(، 119« )اًمؽممذي»و(، 19/19« )أمحد» ظمرضمفأ (3)

 (.1/111« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ
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ٍٜ » :ىمـول ^أن اعمغرب وشمر اًمـفور، واًمـبـل  :وافًِٜ ♦ ت َِ ْٔ ، ومـنذا أقمودهـو صـور (1)شَٓ ِوْتتَراِن ِ  َف

 .كف أقمود وشمر اًمـفوريمل

 .(2)وٕكف ٓ يشـرع اًمتطقع سمقشمر إٓ مو يمون ذم اًمؾقؾ ذم وىمتف اعمعروف

ِٜ ) :ؿقفف َٜ وادديْ َُّ ِٜ   ؽِر َمْسِجَدْي َم َرُه إظٚدُة اجلاظ ُْ  (.وٓ ُت

أن اسموم اًمراشمى إذا صغم سموجلامقمي صمؿ اكصـرف ومجـوء أكـوس ومـوشمتفؿ  :ادراد ب٘ظٚدة اجلاظٜ هْٚ

ومــال شمؽــره إقمــودهتؿ ًمؾجامقمــي ذم كػــس اعمســجد، إٓ ذم  ،وأرادوا أن يصــؾقا  وقمــي أظمــرى ،اًمصــالة

 .هذا مو ىمرره اعممًمػ ،-احلرملم- مسجدي مؽي واعمديـي

ُق َظتَذ َهتَذا » :ورود ذًمـؽ ذم طمـديٌ :ظتدم ـراهتٜ اإلظتٚدة افدفٔؾ ظتذو ♦ َٓ َرُجتٌؾ َيَ َهتدَّ َأ

فُ  ًَ َ َم َُٔهعِّ  .قمي ذم اعمسجد، ومػقف إقمودة اجلام(3)شَؾ

ًمؽـل ٓ يتـقاكك اًمــوس قمــ احلضـقر مـع اسمـوم اًمراشمـى  :وظِٜ ـراهٜ اإلظٚدة   احلترمغ ♦

 .(5()4)ومقفام

                                 
 «ظمزيؿي اسمـ»و(، 1679) «اًمـسو ل»و(، 179) «اًمؽممذي»و(، 1139) «داود أسمق»و(، 1/13) «أمحد» أظمرضمف (1)

« اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وطمسـف(، 8117) «اًمؽبػم» ذم واًمطؼماين(، 1119) «طمبون اسمـ»و(، 1191)

(1/317 .) 

: سمعضفؿ ىمول صمؿ محدان، واسمـ، قمؼقؾ اسمـ احلـوسمؾي مـ وصححف أيضًو، اعمغرب يعقد أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .ًمعثقؿلموا، إسمراهقؿ واسمـ، اًمسعدي: واظمتوره، يمفقتتفو صمالصموً  يصؾقفو سمؾ: آظمرون وىمول سمراسمعي، يشػعفو

« طمبون اسمـ»و(، 858« )اًمدارمل»و(، 118« )اًمؽممذي»و(، 571« )داود أسمق»و(، 18/158« )أمحد» أظمرضمف (3)

 .وصححف( 1/199« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 1397)

 (.15/1) رضمى ٓسمـ «اًمػتح»و ،(185/1) «اًمؽبػم اًمشـرح»و ،(199 /1، )ىمدامي ٓسمـ «اًمؽوذم»: اكظر (1)

 ومرادى، ويصؾقن، مطؾؼوً   وقمي صالهتؿ شمؽره سمؾ، وهمػممهو واعمديـي مؽي سملم ومرق ٓ أكف: أمحد قمـ ثوكقياًم واًمروايي (5)

 اسقمودة أن :آخر ؿقل ادسٖفٜ و . احلـوسمؾي قمـد وىمقل، واًمشوومعقي، واحلـػقي، اعموًمؽقي مـ اجلؿفقر ىمقل وهذا

 . أىمرب وهق ة،اًمصال وموشمً إذا اسقمودة شمستحى سمؾ ومقفو، يمراهي وٓ ضمو زة مطؾؼوً 
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َٜ ) :ؿقفف ِٝ افهالُة ؾال َصالَة إٓ ادُ قب َّ    (.وإذا ُأؿٔ

 ،ومنن اعملمقم مـفٌل أن يشــرع ذم كػـؾ -ؿمـرع اعممذن ذم إىمومي اًمصالة :أي-إذا أىمقؿً اًمصالة 

  .ـموًمى سموجلامقمي ذم اعمسجد أو ذم سمقتف مو دام أكف م ؾمقاء

َّٓ » :وً مرومققمــــ طمــــديٌ أيب هريــــرة  :وافتتتتدفٔؾ ♦ تتتتاَلُة َؾتتتتاَل َصتتتتاَلَة إِ ْٝ افهَّ تتتت َّ إَِذا ُأؿِٔ

 َّ ُٜ اْفت ُ قَب ْٝ » :أمحد قمـد وذم ًمػظ (1)شُْ َّ َّٓ افَّ ِل ُأؿِٔ  .(2)شَؾاَل َصاَلَة إِ

ٚ إ) :ؿقفف َّٓ  َأََت
ٍٜ ًَٓٚؾ٘ن ـٚن   ٕٚؾِ َى َْ َٔ  ؾ

ِٜ  (.ٓ أن خَيَْنك َؾقاَت اجلاظ

ومنكف يتؿفو ظمػقػي وٓ يؼطعفو، وًمق يمون ظمـورج  -ويمون ىمد ؿمـرع ذم كوومؾي-إذا أىمقؿً اًمصالة 

   .اعمسجد

   .ريمعي شمرشمى قمؾقف ومقات، و(3)(ڎ ڈ ڈ) :ىمقًمف قمؿقم :وافدفٔؾ ♦

 .ٕن اًمػرض أهؿ وآيمد :ظمشـل ومقات اجلامقمي ومنكف يؼطعفوومنن 

َٜ و) :ؿقفف َؼ اجلاظ َ ؿبَؾ َشالِم إمِٚمف حَلِ زَّ ـَ    (.َمـ 

ومنكــف يؽــقن ىمــد أدرك  :أن اعمــلمقم إذا يمــؼم ودظمــؾ ذم اًمصــالة مــع اسمــوم ىمبــؾ أن يســؾؿ :أي

   .ومؼرر أن اجلامقمي شمدرك سملن شمدريمفؿ ىمبؾ شمسؾقؿ اسموم ؟بؿ تدرك اجلاظٜ :اجلامقمي، وهذه مسلًمي

 .ة اسموممـ صال اً أكؽ أدريمً طمقـفو ضمزء :وافًِٜ ♦

ِيقا» :وًمعؿقم طمديٌ أيب هريرة ُ ْؿ َؾَه ـْ يقا ,َؾَا َأْدَر ََِٖت ْؿ َؾ ُُ  مــ  ،(4)شَوَمٚ َؾَٚت
ٍ
ومسؿك إدراك ضمزء

 .(6()5)وً إدرايم اًمصالة

                                 
 (.719« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 .احلػظ دء، ألقعي اسمـ ومقف: وعقػ وإؾمـوده(، 11/171« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.33: )حمؿد (3)

 (.693« )مسؾؿ»و(، 635« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.81/1) ًمؾـقوي «اعمجؿقع»و ،(136/1) «اًمػروع»و ،(191/1) ًمؾؿرداوي «اسكصوف»: اكظر (5)

 قمبد سمـ حمؿد واًمشـقخ، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره يمومؾي، ريمعي سمندراك إٓ شمدرك ٓ اجلامقمي أن: أمحد قمـ اًمثوكقي يياًمروا (6)
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ف راـً) :ؿقفف ََ ِٜ  ًٚ وإن حَلِ    (.َدَخَؾ مًف   افرـً

 ؟بٖي صتلء تدرك افرـًٜ :أؿمور إمم مسلًمي

 .ومؼد أدرك اًمريمعي ،وأدرك معف اًمريمقعإذا دظمؾ اسكسون واسموم رايمع 

تتاَلةِ » :وً مرومققمــ طمــديٌ أيب هريـــرة  :وافتتدفٔؾ ـَ افهَّ ًٜ ِمتت تتت ًَ ـْ ـْ َأْدَرَك َر تتتْد َأْدَرَك  ,َمتت ََ َؾ

اَلةَ   .(1)شافهَّ

ُف اْكَتَفك إمَِم اًمـ بِلِّ » :وطمديٌ أيب سمؽرة  ، ^َأك  ـػِّ  َوُهَق َرايمٌِع وَمَريَمَع ىَمْبَؾ َأْن َيِصـَؾ إمَِم اًمص 

ْد  ًٚ ِحْرص اهللَُزاَدَك  :وَمَؼوَل  ^ وَمَذيَمَر َذًمَِؽ ًمِؾـ بِلِّ  ًُ َٓ َت  .(2)شَو

ُٜ ) :ؿقفف    (.وَأجزَأْتُف اف حريّ

 .ويمؼّم معف شمؽبػمة اسطمرام ومتجز ف ،وً أكف إذا أدرك اسموم رايمع :أي

 :ؾِف حٚف ٚن إذا دظمؾ اعملمقم واسموم رايمع، :وسمـوًء قمغم هذا يؼول

 .ومفذا إومضؾ :شملم ًمإلطمرام واًمريمقعأن يؽؼم شمؽبػم .1

 .ومتجز ف إذا كقى هبو اسطمرام :أن يؽؼم شمؽبػمة واطمدة .1

 .ٕن شمؽبػمة اسطمرام ريمـ ول يلت هبو :أمو إن كقى هبو شمؽبػمة اًمريمقع ومال دمز ف

ٕكــف ؿمـــرك سمــلم اًمــريمـ  :فٓ دمز ــ -اسطمــرام واًمريمــقع- ويمـذا ًمــق كــقى هبــو يمــال اًمتؽبػمشمــلم

 .(3)وهمػمه

                                
 .اعممًمػ ىمرره مو وإىمرب واًمعثقؿلم،، واًمسعدي، إسمراهقؿ سمـ وحمؿد، اًمقهوب 

 (.697« )مسؾؿ»و(، 589« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.783« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 .شمقؿقي اسمـ واعمجد، واًمشورح، ىمدامي واسمـ، ؿموىمال اسمـ: احلـوسمؾي مـ واظمتورهو، دمز ف أهنو: أمحد قمـ وكقياًمث اًمروايي (3)
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 :ادٗفػ ؿٚل

ٛي   إ اِر إمِٚمتف وُشتُقتِف ,وٓ ؿراءَة ظذ مٖمقمٍ ] ف ,وُيْسَ َح ًْ َّ تٍد ٓ فَىتَرشٍ  :وإذا مل َيْست ًْ  ,فُب

ُر ؾٔف إمُٚمف َٓ ٍْ ُِح وَيس ًُٔذ ؾٔا ََيْ َع أو َشَجَد ؿبَؾ إمِٚمف ؾًِٔف أن َيْرَؾعَ  ,وَيْسَ  ـَ  ,فٔتَٖت بتف بًتَده :وَمـ َر

د ّْ ْٝ بَ  اً ؾ٘ن مل َيًٍْؾ َظ َِ َع وَرَؾَع ؿبَؾ ُرـقِد إمِٚمف ظٚدِ  ,َى ـَ تد ًٚ وإن َر ّْ ْٝ  اً َظ ت َِ وإن ـتٚن جتِٚهاًل أو  ,بَى

ُٜ ؾَتطْ  ًٚ ٕٚشٔ ِٝ افرـً َِ ْٝ  ,َبَى ت َِ تف َبَى
ًِ تَع وَرَؾتَع ؿبتَؾ ُرـقِظتف ثتؿ َشتَجَد ؿبتَؾ َرْؾ ـَ إٓ اجلٚهتُؾ  ,وإن َر

َٜ ؿوٚءً  ,وافْٚد ـي إلمٍٚم اف خ ,وُيَهعِّ تِؽ افرـً َثتَر وُيَس ـْ ِٜ إُوػ َأ ٍُٔػ مع اإلَتِٚم وتىقيُؾ افرـًت

 ِٜ ٛي إ يتُٚر داختٍؾ متٚ مل َيُنتؼَّ ظتذ متٖمقمٍ  ,مـ افثٕٚٔ تِرَه  ,وُيْستَ َح ـُ َٕٝ ادترأُة إػ ادستجِد  َْٖذ وإذا اْشتَ 

ًُٚٓ  .[وبُٔ ٓٚ خٌر ْلٚ ,َمْْ

   (.وٓ ؿراءَة ظذ مٖمقمٍ ) :ؿقفف

   .هتواءءة اًمػوتي، ومال يؾزم اعملمقم ىمرأن اسموم يتحؿؾ قمـ اعملمقم ىمرا :أي

ىمــــول  .(1)(ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ) :ىمقًمــــف :وافتتتتدفٔؾ ♦

   .(2)شأ عقا قمغم أهنو كزًمً ذم اًمصالة» :اسموم أمحد

ِهُ قا» :وومقف وطمديٌ أيب مقؾمـك  ْٕ َٖ  .(3)شَوإَِذا َؿَرَأ َؾ

ومؽقـػ ٓ  ،ءشمـف واضمبـيأن اعملمقم ملمقر سموؾمتامع مو زاد قمغم اًمػوتـي، وًمقسـً ىمرا :ومـ افًَؾ

   ؟!.ًمؼراءة اًمػوتي وهل اًمػرض سموٓؾمتامعيممر 

وأن اعمؼصقد سموجلفر هق اؾمـتامع اعمـلمقملم، ومـنذا اؿمـتغؾ اعمـلمقم سمـوًمؼراءة ًمـػسـف صـور اسمـوم 

 .(4)يملكف يؼرأ قمغم ىمقم ٓ يستؿعقن ًمف

                                 
 (.191: )إقمراف (1)

 (.169 /13) «شمقؿقي اسمـ ومتووى  ؿقع»: اكظر (1)

 (.1/319) «اًمتؿفقد» اكظر، احلديٌ ذم اًمؾػظي هذه وعػ قمؿـ اًمؼم قمبد اسمـ أضموب (3)

 واًمثوين احلـػقي، ىمقل وهق ؾمـريي، أو اًمصالة يموكً ضمفريي مطؾؼوً  سموعمـع اًمؼقل: أىمقال صمالصمي ياعمسلًم ذم ورد (1)

 موًمؽ، ومذهى احلـوسمؾي مذهى مـ اعمشفقر وهق واًمثوًمٌ، أمحد قمـ وروايي اًمشوومعل ىمقل وهق: مطؾؼوً  اًمقضمقب
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ٛي   إ اِر إمِٚمف) :ؿقفف    (.وُيْسَ َح

يمـام -اًمصالة اًمســريي، وطمـول إؾمــرار إمومـف ذم اجلفريـي  أكف يستحى ًمؾؿلمقم أن يؼرأ ذم :أي

 .-ذم اًمثوًمثي واًمراسمعي مـ اًمريمعوت

 (.وُشُقتِف) :ؿقفف

 .قمـد ؾمؽتوت اسموم يستحى ًمؾؿلمقم أن يؼرأ اًمػوتي ،ذم اًمصالة اجلفريي :أي

ف) :ؿقفف ًْ َّ ٍد ٓ فَىَرشٍ  :وإذا مل َيْس ًْ    (.فُب

 :ال خيِق مـ حٚفغؾ إذا ل يسؿع اعملمقم ىمراءة اسموم،

أو كحـقه، يمػسـود أضمفـزة اًمصـقت، وًمـقس  ،أو إزقمـوج سمحقًمـف ،يأو وجّ  ،عدأن يؽقن ًمبُ  (1

   .ومقستحى أن يؼرأ وٓ يسؽً :ًمصؿؿ ذم أذكقف

ومقسـتحى  ،، وهذا ٓ يسؿع(1) (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ) :ىمقًمف شمعومم :وافدفٔؾ ♦

 .أن يؼرأ ًمف

يؼرأ إذا يموكً ىمراءشمـف ٓ شمشـقش  ومقستحى أن ،-وهق اًمطرش-أن يؽقن ًمصؿٍؿ ذم أذكقف  (1

 .قمغم مـ طمقًمف

   .مو ؾمبؼ ذيمره :وافدفٔؾ ♦

 .ومال يؼرأ ،ومنن يموكً ىمراءشمف شمشقش قمغم مـ طمقًمف ممـ يسؿعقن

   .ًمتال يؽمشمى قمغم ىمراءشمف أذيي عمـ طمقًمف، وإؿمغول ألؿ قمـ ؾمامع ىمراءة اسموم :وافًِٜ ♦

                                
: ىموًمقا واحلـوسمؾي. اجلفريي ذم دمى وٓ، اًمسـريي ذم اعملمقم قمغم اًمؼراءة ومتجى: اًمتػصـقؾ: ًمؾشوومعل اًمؼديؿ واًمؼقل 

 اًمسـريي ذم جيى أكف: ىمقل وألؿ جيى، وٓ، اجلفريي ذم ؾمؽتوشمف وذم، اًمصؾقات مـ اسموم سمف جيفر ٓ ومقام يستحى

 .إىمرب وهق اجلفريي، ذم جيى وٓ

 (.191: )إقمراف (1)
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ُر ؾٔف إم) :ؿقفف َٓ ٍْ ُِح وَيس ًُٔذ ؾٔا ََيْ    (.ُٚمفوَيْسَ 

دقمـوء آؾمـتػتوح، صمـؿ يسـتعقذ  أومقسـتحى ًمـف أن يؼـر -وهق ىمو ؿ-إذا دظمؾ اعملمقم مع اسموم 

  .واًمسـريي مـ سموب أومم ، وإكام ذيمر اعممًمػ اجلفريي،-ؾمقاء يمون ذم اجلفريي أو اًمسـريي-ًمؾؼراءة 

َع أو َشَجَد ؿبَؾ إمِٚمف ؾًِٔف أن َيْرَؾعَ ) :ؿقفف ـَ    .(فَٖٔت بف بًَده :وَمـ َر

 .ؿمـرع اعممًمػ ذم سمقون أطمقال اعملمقم مع اسموم

ومعؾقـف أن يعـقد عمـو  ،أو أشمك سمػعؾ مـ أومعول اًمصالة ىمبؾ اسمـوم ،أو ؾمجد ،مـ ريمع :ومؼول هـو

 .ًمقليت سمف سمعد اسموم :ظمؾ ػ إمومف ومقف

 :وً مرومققمـ ذم طمـديٌ أيب هريـرة  -وهـق ؾمـبؼ اسمـوم-وىمد ورد اًمققمقد قمغم هذا اًمػعؾ 

ؿْ َأَمٚ خَيْ » ـُ تَؾ  ,نتك َأَحد ًَ ْؿ إَِذا َرَؾَع َرْأَشُف َؿْبَؾ اإلمتٚم َأْن ََيْ ـُ َٓ خَيْنتك َأَحُد تٍٚر,  اهللَُأْو  َرْأَشتُف َرْأَس ِْحَ

تَؾ  ًَ تٚرٍ  اهللَُأْو ََيْ قدِ » :^ وًمؼقًمـف ،(1)ش!ُصتقَرَتُف ُصتقَرَة ِْحَ ـُ َُقِن بِتٚفري تتُجقدِ  ,َؾتاَل َتْستبِ َٓ بِٚفسي َٓ  ,َو َو

َٚٔ
َِ  .(2)شمِ بِْٚف

د) :ؿقفف ّْ ْٝ  اً ؾ٘ن مل َيًٍْؾ َظ َِ َع وَرَؾتَع ؿبتَؾ ُرـتقِد إمِٚمتف ظٚدِت ,َبَى ـَ تد ًٚ وإن َر ّْ ْٝ  اً َظ ت َِ وإن  ,بَى

ُٜ ؾَطْ  ًٚ ـٚن جِٚهاًل أو ٕٚشٔ ِٝ افرـً َِ    (.َبَى

 .سمطؾً صالشمف اً أكف إن ل يُعد ًمقليت سمام ؾمبؼ سمف اسموم قمؿد :أي

   .ومام ومعؾ ومقؽقن سمؿثوسمي مـ شمعؿد اًمتؼدم ،حقحفوشمص ،أكف أمؽـف شمدارك اخلطل :وافًِٜ

 .ويمذا ًمق ريمع ورومع ىمبؾ أن يشـرع اسموم سموًمريمقع

   .ًمؾـفل اًمسوسمؼ ذم احلديٌ :سمطؾً اً ومنن يمون قمومد

أن اجلفؾ واًمـسـقون قمذر، وًمؽــ شمبطـؾ  :وافًِٜ :أو كوؾمـقو ومال شمبطؾ صالشمف ،وإن يمون ضموهالً 

 .ٕكف ل يؼتد ومقفو سمنمومف :اًمريمعي ومؼط

                                 
 (.117« )مسؾؿ»و(، 691« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.116« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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ْٝ ) :ؿقفف ت َِ تف َبَى
ًِ َع وَرَؾَع ؿبَؾ ُرـقِظف ثؿ َشَجَد ؿبَؾ َرْؾ ـَ وُيَهتعِّ  ,إٓ اجلٚهتُؾ وافْتٚد ,وإن َر

َٜ ؿوٚءً     (.تِؽ افرـً

 :ورومع وؾمجد ىمبؾ اسموم، ومنن ًمف طموًمتلم ،إن ؾمبؼ اسموم سمريمـلم، يمام ًمق ريمع

 .ومنن اًمصالة شمبطؾ :أن يتعؿد -أ

 ،ومال شمبطؾ، إكام شمبطؾ اًمريمعي اًمتـل ؾمـبؼ هبـو اسمـوم ويؾغقفـو ،وً أو كوؾمـق ،أن يؽقن ضموهالً  -ب

 .ويليت سمبدألو

ـي إلمٍٚم اف خٍُٔػ مع اإلَتٚمِ ) :ؿقفف    (.وُيَس

   .سمؾ يراقمل أطمقاألؿ ،إذا صغم اسموم سموًمـوس وموًمسـي ًمف أن ٓ يشؼ قمؾقفؿ

ُٝ َوَراَء إَِمتٍٚم َؿتطي » :ىمـول طمديٌ أكس سمـ موًمـؽ  :افدفٔؾو ♦ ْٔ َِّ َٓ  َمتٚ َصت َأَختػَّ َصتاَلًة َو

ـْ افَّْبِلِّ  ُػ ^َأَتؿَّ ِم ٍِّ َُٔخ بِلِّ َؾ َٚء افهَّ َُ ُع ُب َّ َْٔس َٚن َف ـَ فُ  :, َوإِْن  ـَ ُأمي  َ ٍْ َٜ َأْن ُت    .(1)شَخََٚؾ

ْػ » :وً مرومققم وطمديٌ أيب هريرة  ٍِّ َُٔخ ِْ ْؿ فَِِِّْٚس َؾ ـُ ًَِٔػ  :إَِذا َصذَّ َأَحُد ت ْؿ افوَّ ُٓ  ,َؾتِ٘نَّ ِمتْْ

ٔؿَ َواف َِ ْل َمٚ َصٚءَ  ,سَّ َُٔىقِّ ِْ ِسِف َؾ ٍْ ْؿ فَِْ ـُ بَِر, َوإَِذا َصذَّ َأَحُد َُ  .(2)شَواْف

ِٜ ) :ؿقفف َثَر مـ افثٕٚٔ ـْ ِٜ إُوػ َأ    .(وتىقيُؾ افرـً

ــقِّ  :أي ــتحى أن يط ــف يس ــوأك ــي ذم ىمراءهت ــي اًمثوكق ـــ اًمريمع ــقل م ــي إومم أـم ــكم اًمريمع  ،ل اعمص

 .وسمؼقي أريموهنو ،وؾمجقدهو ،وريمققمفو

ُل ِ  » :وومقـف يمـام ورد ذم طمـديٌ أيب ىمتـودة  ^هذا هق هدي اًمـبـل  أن :وافدفٔؾ ♦ ُيَىتقِّ

ُوَػ  ْٕ ِٜ  ,ا َٔ
ََهتر ِ  افثَِّٕٚ  .(3)شَوُي

  .^ف ظمالف إيمثر مـ هديف ل اًمثوكقي قمغم إومم ضموز، ًمؽـومنن ـمقّ 

                                 
 (.179« )مسؾؿ»و(، 798« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.167« )مسؾؿ»و(، 793« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.151« )مسؾؿ»و(، 759« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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ٛي إ يُٚر داخٍؾ مٚ مل َيُنؼَّ ظذ مٖمقمٍ ) :ؿقفف    (.وُيْسَ َح

 :ومنكــف يسـتحى ًمإلمـوم أن يـتظــر اعمـلمقم طمتــك يـدظمؾ معــف ،ظمـؾ اعمـلمقم واسمــوم رايمـعإذا د

 .ًمقدرك اًمريمعي، وهذا هق اًمصحقح مـ اعمذهى

   .مو ومقف مـ مصؾحي إدراك اعملمقملم ًمؾريمعي :وافًِٜ ♦

ٕن طمـؼ  :وذفتؽ :ومـنن ؿمـؼ قمؾـقفؿ ومـال يـتظـر، ًمؽـ هذا مؼقٌد سمـام إذا ل يشـؼ قمـغم اعمـلمقملم

 .(1)قمظؿ مـ طمؼ اًمذي ل يدظمؾ معفاًمذي معف أ

ًُٓٚ) :ؿقفف ِرَه َمْْ ـُ َٕٝ ادرأُة إػ ادسجِد  َْٖذ    (.وإذا اْشَ 

  .ومنكف ُيؽره ًمف أن يؿـعفو مـ ذًمؽ ،إذا ـمؾبً اعمرأة مـ زوضمفو أن يلذن ألو ًمتصكم ذم اعمسجد

ــر  :وافتتدفٔؾ ♦ ـــ قمؿ ــل  طمــديٌ اسم ــول ^أن اًمـب ْٝ اْمتتَرَأُة أَ » :ىم َٕ َذ ْٖ ْؿ إَِػ إَِذا اْشتتَ  ـُ َحتتِد

 َّ ٚاْفت َٓ ًْ َْ ّْ  .(2)شْسِجِد َؾاَل َي

ـِ قُمَؿــَر  ــ ـْ اسْم ًَِنتتِٚء ِ  » :ىَمــوَل  وىمــد ورد قَمــ تتْبِح َواْف ُد َصتتاَلَة افهي َٓ تتَر َتْنتت َّ ًُ
ْٝ اْمتتَرَأٌة فِ تت َٕ ٚ ـَ

ِٜ ِ  اْفتَج  َّ َاَظ تٚاْفت َٔؾ َْلَ َِ تَر يَ  :ْسِجِد, َؾ َّ تَغ َأنَّ ُظ
ِّ َِ ًْ تُرِجَغ َوَؿتْد َت تٚرُ مِلَ َِّتْ ٌَ تَرُه َذفِتَؽ َوَي ْٝ  ؟ُْ َوَمتٚ  :َؿَٚفت

ِٚن  َٓ ُف َأْن َيْْ ًُ َْ ّْ ُف َؿْقُل َرُشقِل  :َؿَٚل  ؟َي ًُ َْ ّْ قا إَِمَٚء  :^ اهللَِي ًُ  .(3)شاهللَِمَسِٚجَد  اهللِٓ ََتَْْ

سمــؾ إن  ،ًمؾؿػسـدة اً درء :ومؾـف مـعفــو ،اً أو وـــرر ،ًمؽــ إذا ظمشـــل سمخروضمفـو إمم اعمســجد ومتــي

 .(4)وً ن واضمبمـعفو طمقـفو يؽق

   (.وبُٔ ٓٚ خٌر ْلٚ) :ؿقفف

 .صالة اعمرأة ذم سمقتفو ظمػم ألو مـ طمقٌ اجلؿؾي

                                 
 (.91 /1) ًمؾـقوي «اعمجؿقع»و(، 339 /1) «اسكصوف»: اكظر (1)

 (.111« )مسؾؿ»و(، 875« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.111« )ؿمسؾ»و(، 999« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.331 /1) ًمؾؿرداوي «اسكصوف»: اكظر (1)
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َـّ » :^ىمقًمف  :وافدفٔؾ َـّ َخْرٌ َْلُ ُٔقُُتُ  .(1)شَوُب

ـّ يصـؾلم ذم احلـرم ىمول ^واًمـبل  ومعؾـقم أن صـالهتـ ذم احلـرم  ،هذا ذم اعمديـي، واًمـسوء يمـ

 .؟رممضوقمػي، ومام سموًمؽ سمؿـ شمصكم ذم همػم احل

 

 

 

 

 

 

                                 
( 1/317« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 1685) «ظمزيؿي اسمـ»و(، 579) «داود أسمق»و(، 9/337) «أمحد» أظمرضمف (1)

 .قمؿر اسمـ طمديٌ مـ( 3/131« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل، وصححف



  

 
 كتةةةةةةةةةةةةةةةةةاب الصةةةةةةةةةةةةةةةةةال 

 
368 

 يف أحكاو اإلمام  لةةةةفص

 : ؿٚل ادٗفػ

ِٜ إؿتترُأ افًتٚمِلُ ؾَتتَف صتالتِف] تفُ  ,إَْوَػ بٚإلمَٚمت ََ ـي  ,ثتتؿ إَْؾ ثتؿ إؿتتدُم  ,ثتتؿ إذُف  ,ثتتؿ إََشت

تك ,هجرةً  ََ  وإمتُٚم ادستِجِد أحتؼي إٓ متـ ذي ُشتِىٚنٍ  ,ثتؿ َمتـ َؿتَردَ  ,ثتؿ إَْت
ِٝ ـُ افبٔت وُحترأ  ,وشتٚـ

ِهؿ ,وخ قنٌ  ,ومٌَٔؿ وَبهرٌ  ,وحٚرٌض  تَػ ؾٚشتٍؼ ـُتٚؾرٍ  ,وَمـ فف ثٌٔٚب َأْوَػ مـ ِضدِّ ِْ  ,وٓ َتِهتحي َخ

تتَػ امتترأةٍ  ِْ أو  ,وٓ ظتتٚجٍز ظتتـ رـتتقدٍ  ,وٓ َأْختتَرَس  ,وٓ َصتتبِل  فبتتٚفغٍ  ,وٓ ُخَْْثتتك فِرجتتٚلِ  ,وٓ َخ

َِّ ِفإٓ إمَٚم احللِّ ادْرُجقَّ ز ,أو ؿِٔٚمٍ  ,أو ُؿًقدٍ  ,شجقدٍ  ِيقن َوراَءه ُجِقش ,واُل ِظ ْدب ًٚ وُيَه ؾت٘ن اْبَ تَدأ  ,ًٚ َٕ

َس  هبؿ ؿٚناً  َِ ف ؿِٔٚم ,ثؿ اْظَ ؾَّ ؾَج ٍَ يقا خِ ْثِِف .ًٚ ُوجقب ًٚ َأََت ِّ ُس افبَّْقِل ب َِ    .[وَتِهحي خَِػ َمـ بف َش

مـ إمـوم، عمو شمؽؾؿ اعممًمػ قمغم أطمؽوم اجلامقمي، ويموكً صالة اجلامقمي ٓسمد ألو  :مْٚشبٜ افٍهؾ

م ومقفـو، ومــ  :قمؼد هذا اًمػصؾ ،وًمإلمومي ؿمـروط ًمقتؽؾؿ ومقف قمـغم مـو يتعؾـؼ سموسمومـي، ومــ اعمؼـد 

 . تامم سموسمومشمصح إمومتف، ومـ ٓ شمصح ويمقػقي آ

ڭ ڭ ڭ ) :مصــدر أّم، مشــتؼي مـــ إَم وهــق اًمؼصــد، ومـــف ىمقًمــف شمعــومم :اإلمٚمتتٜ

   .(1)(ڭ

 .اىمتداء همػمه سمفو ،شمصدي ؿمخص ًمؾؼقوم سموًمصالة :ًٚ ذظو

ِٜ إؿرُأ افًٚمِلُ ؾََف صالتِف) :ؿقفف    (.إَْوَػ بٚإلمَٚم

   .وإطمؼ سموسمومي ،وممؿمـرع ذم ذيمر إَ 

ٕن  :وٓ إجيـوب ،قمـغم ؾمـبقؾ آؾمـتحبوب، ٓ شمؼـديؿ اؿمـؽماط لوهذه إوًمقيي واًمؽمشمقى هـ

 .إمر هبو أمُر أدٍب واؾمتحبوب

 .إىمرأ :ؾٚدرتبٜ إوػ

ْقَم َأْؿَرُؤُهْؿ فَُِِ تِٚب » :وً مرومققم ديٌ أيب مسعقد طم :ؾوافدفٔ ♦ ََ مي اْف ُٗ قا ِ  اهللَِي ُٕ تٚ ـَ , َؾتِْ٘ن 

                                 
 (.1: )اعمو دة (1)
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 ُٕ تٚ ـَ ْؿ ِهْجتَرًة, َؾتِْ٘ن  ُٓ َْٖؿتَدُم  َشتَقاًء َؾ
ِٜ
تَّْ قا ِ  افسي ُٕ تٚ ـَ , َؾتِْ٘ن 

ِٜ
تَّْ ْؿ بِٚفسي ُٓ ُّ َِ ْظ

َٖ َراَءةِ َشَقاًء َؾت َِ ْجتَرةِ اْف قا ِ  اْْلِ

َْٖؿَد  اً َشَقاًء َؾ ِْ ْؿ ِش ُٓ  .(1)شُم

   :فِحْٚبِٜ   ادراد بٕٚؿرأ رأيٚنو

أكف إضمـقد ىمـراءًة وإن يمـون ًمـقس سمـليمثر طمػظـًو، وقمؾقفـو أيمثـر احلـوسمؾـي، ومــفؿ اسمــ  :أحدمهٚ

حلـديٌ اسمــ مسـعقد  :ذم ىمراءشمـف لكف أقمظـؿ أضمـراً ىمدامي واعمجد اسمـ شمقؿقي واًمبفقيت، وقمؾؾقا ًمذًمؽ سم

ومـ ؿرأه وحلـ ؾٔف ؾِف بُتؾ  ,ظربف ؾِف بُؾ حرف ظؼ حسْٚتمـ ؿرأ افَرآن ؾٖ» :مرومققموً  

إقمــراب اًمؼــرآن أطمــى إًمقـــو مـــ طمػــظ سمعــض » : وىمــول أسمــق سمؽــر وقمؿــر، (2)«حتترف حستتْٜ

   .(3)«طمروومف

 .(4)مع ؾمالمي ىمراءشمف مـ اًمؾحـ ،ًمؾؼرآن وً إيمثر طمػظ أكف :افثٚن

ويمـون أطمـدمهو أضمـقد ىمـراءة  ،ذم ىمـدر مـو حيػـظ يمـؾ واطمـد مــفام يوإن شمسـووواشمػؼقا قمغم أهنام 

 «يٗم افَقم أؿرؤهؿ فُ ٚب اهلل» :ومقدظمؾ ذم قمؿقم ىمقًمف ،ٕكف أىمرأ :وإقمراسمو ومفق أومم

سمػؼـف صـالشمف وؿمــروـمفو وأريموهنـو وواضمبوهتـو ومبطالهتـو،  وً ٓسمد أن يؽقن إىمرأ قموعمـ :تْبٔف •

 .قمرف طمؽؿف ،سمحقٌ ًمق ـمرأ قمؾقف ذم صالشمف ؿمـلء يمسفقٍ 

فُ ) :ؿقفف ََ  (.ثؿ إَْؾ

ومنكــو  ،إومؼف، ومنذا اضمتؿع اصمـون شمسوويو ذم اًمؼراءة، ًمؽـ أطمدمهو أومؼف ذم ديــ اهلل :ادرتبٜ افثٕٜٚٔ

                                 
 (.673« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 قمـد وهق مؽموك، رضمؾ ومقف ضمدًا، وعقػ وإؾمـوده ،(7571) إوؾمط ذم اًمطؼماين أظمرضمف اًمؾػظ هبذا احلديٌ (1)

 طمديٌ: وىمول، «...سمعنم واحلسـي، طمسـي سمف ومؾف اهلل يمتوب مـ طمروموً  ىمرأ مـ» :سمؾػظ وهمػمه( 1919) اًمؽممذي

 .همريى صحقح طمسـ

 .(171 /1) اسىمـوع متـ قمـ اًمؼـوع يمشوف (3)

 .(111 /1) ًمؾؿرداوي اسكصوف( 5 /3) مػؾح ٓسمـ اًمػروع ،(135 /1) داميىم ٓسمـ اعمغـل: اكظر (1)
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 .حلديٌ اسمـ مسعقد اعمتؼدم :كؼدم إومؼف

ـي ) :ؿقفف  (.ثؿ إََش

م إؾمـوً إيمؼم ؾمـ :ادرتبٜ افثٚفثٜ  .، ومنذا شمسوويو ذم اًمؼراءة واًمػؼف ىُمدِّ

تتاَلةُ » :وومقــف  حلــقيرثطمــديٌ موًمــؽ سمـــ ا :وافتتدفٔؾ تتؿْ  ,َؾتتَِ٘ذا َحوتتترْت افهَّ ُُ ْن َف ذِّ َٗ ُٔتت ِْ  َؾ

ؿْ  ـُ ؿْ  ,َأَحُد ـُ َزُ ـْ ْؿ َأ ُُ مَّ ُٗ َٔ  .(2()1)شَوْف

   (.ثؿ إذُف ) :ؿقفف

   .إؿمـرف، واعمراد سمف اًمؼرؿمـل :ادرتبٜ اخلٚمسٜ

ُمقا » :عمــو ورد ذم طمــديٌ :سمتؼــديؿفؿ ذم اسمومــي اًمؽــؼمى وً إحلوىمــ :واًمــدًمقؾ قمــغم شمؼــديؿفؿ َؿتتدِّ

ُمقَهٚ ,ًٚ ُؿَرْين دَّ ََ َٓ َت    .(3)شَو

   (.ثؿ إؿدُم هجرةً ) :ؿقفف

 .إىمدم وإؾمبؼ هجرة :ادرتبٜ افسٚدشٜ

ْؿ » :اعمتؼــدم، وومقــف  طمــديٌ اسمـــ مســعقد :وافتتدفٔؾ ُٓ َْٖؿتتَدُم  َشتتَقاًء َؾ
ِٜ
تتَّْ قا ِ  افسي ُٕ تتٚ ـَ َؾتتِْ٘ن 

   .(4)ش..ِهْجَرةً 

 .معرومي اًمشـرع ممـ شملظمر ذم سمؾد اًمؽػروٕكف أؾمبؼ إمم اخلػم وأىمرب إمم 

ََك) :ؿقفف  (.ثؿ إَْت

واضمتـوب اًمـقاهل، ومـنذا شمسـوويو ومـقام شمؼـدم كؼـدم  ،اًمتؼقى، وهل ومعؾ إوامر :ادرتبٜ افسٚبًٜ

                                 
 (.671« )مسؾؿ»و(، 681« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 اًمشورح ىمول «،ؾمؾامً  أو ؾمـوً  وملىمدمفؿ»: احلديٌ ٕضمؾ: إؾمالموً  أو هجرة إىمدم اًمػؼف سمعد اعمؼّدم أن: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .أمحد اسموم ىمقل فموهر وهذا(: 1/19)

 (.1381« )اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وصححف، ـموًمى أيب سمـ قمكم طمديٌ مـ( 1/111« )اًمبزار» أظمرضمف (3)

 (.673« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)



 

 
 التعليل املكيع على  ساد املضتكيع

 
371 

 .(1)(ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ) :ًمؼقًمف شمعومم :أشمؼومهو هلل

 (.ثؿ َمـ َؿَردَ ) :ؿقفف

قـز، ومؿــ قسـتخدم اًمؼرقمـي ًمؾتؿكومنكــو  ،شمؼـدم اًمؼرقمـي، ومـنذا شمسـوويو ذم  قـع مـو :ادرتبٜ افثٚمْٜ

   .ظمرضمً ًمف ومفق اعمؼدم

 وإمُٚم ادسِجِد أحؼي ) :ؿقفف
ِٝ ـُ افبٔ    .(وشٚـ

   :ٓ يـظر إمم مراشمى اًمتؼديؿ اًمسوسمؼي ذم صمالث صقرٍ 

ًٍ  :إوػ ـُ إذا صؾقا ذم سمق وًمـق وضمـد مــ هـق أىمـرأ  ،اًمبقً وصوطمبفو مؼدم قمغم همـػمه ، ومسويم

  .بقً ممهؾ ًمإلموميمـف إذا يمون ؾمويمـ اًم

حلـديٌ  :وًمق وضمد أومضؾ مــف ذم اًمصـػوت اعمتؼدمـي ،إموم اعمسجد اًمراشمى ومفق إطمؼ :افثٕٜٚٔ

َىِٕٚفِ » :أيب مسعقد اعمتؼدم وومقف ِْ ُجتَؾ ِ  ُشت ُجتُؾ افرَّ َـّ افرَّ مَّ ُٗ َٓ َيت َّٓ  ,َو ِرَم ِتِف إِ ُْ ْٔ ِتِف َظتَذ َت تْد ِ  َب ًُ َْ َٓ َي َو

   .(2)شبِِْ٘ذِٕفِ 

   (.إٓ مـ ذي ُشِىٚنٍ ) :ؿقفف

ومـنذا وضمـد اسمـوم إقمظـؿ ومفـق أومم مــ همـػمه  ،واعمراد سمـف اسمـوم إقمظـؿ اًمسؾطون، :افثٚفثٜ

سموسمومي، وًمق وضمد ذم مسجد أو سمقً ومفـق أطمـؼ سموسمومـي مــ اسمـوم اًمراشمـى أو صـوطمى اًمبقـً، 

   .ًمإلمومي إذا يمون اسموم إقمظؿ ممهؾ ،وإن يموكو أىمرأ مـف أو أومؼف

وقمــغم همػممهــو، وهــق أن ذم ؾمــؾطوكف ومقــدظمؾ ذم  ،أن وٓيتــف وٓيــي قمومــي قمؾــقفام :افًِتتٜو ♦

 .احلديٌ اًمسوسمؼ

 .(3)ذم سمققهتام  وً وأكس ،أّم قمتبون سمـ موًمؽ ^وٕن اًمـبل  

                                 
 (.13: )احلجرات (1)

 (.673« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.111« )اًمبخوري»: اكظر (3)
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ِهؿ ,وخ قنٌ  ,ومٌَٔؿ وَبهرٌ  ,وُحرأ وحٚرٌض ) :ؿقفف    (.وَمـ فف ثٌٔٚب َأْوَػ مـ ِضدِّ

 مقا ذم اسمومي إذا وً ذيمر اعممًمػ أكوؾم  :اضمتؿعقا مع أودادهؿ ىُمدِّ

 ٕكــف أيمؿــؾ وأؿمـــرف، وٕكــف يصــؾح سمومــي اجلؿعــي :أومم مـــ اًمرىمقــؼ ذم اسمومــي احلتترّ  .1

 .سمخالف اًمعبد ،واًمعقد

اًمـذي يسـؽـ  :اًمذي يسؽـ احلووــرة، واًمبـدوي :واحلووـر :اًمبدويقمغم مّؼدم  احلٚضتر .1

 .اًمبوديي

، واحلووــرة أىمـرب أن يؼـع وٕطمؽـومي اعمعرومـي سموىمّؾـ ،و اجلفـؾأن اًمغوًمى قمغم اًمبـد :وافًِٜ ♦

 .ومعرومي طمدود اهلل ،قمـدهؿ اًمعؾؿ، وأطمرى سمنصوسمي احلؼ

   .أومم سموسمومي مـ اعمسوومر ادَٔؿ .3

 ،وإن أشمـؿ هـق ،سمعـض اًمصـالة  وقمـي قمـغم اعمـلمقملم أن اعمسوومر إن ىمصـر وموت أضمُر  :وافًِٜ ♦

   .وموشمف إيمؿؾ وإومضؾ وهق اًمؼصـر

ٕكف أىمدر قمغم اؾمتؽامل ؿمـروط اًمصالة، ومـوٕقمؿك ىمـد  :أومم مـ إقمؿك سموسمومي افبهتر .1

 .واضمتـوب اًمـجوؾمي وكحقه ،خيؾ سمبعض اًمشـروط يموؾمتؼبول اًمؼبؾي

   .ٕكف أسمعد قمـ اًمـجوؾمي :أومم مـ إىمؾػ ذم اسمومي ادخ قن .5

ؾِمـؽمهو أيمؿـؾ أومم ممــ قمؾقـف أومم ممـ ًمقس قمؾقف صمقـوب، ومــ قمؾقـف صمقـوب  مـ ظِٔف ثٔٚب .6

   .صمقوب ؾمؽمهو أىمؾ وشمسؽم اًمؼدر اًمقاضمى

ومنكــو كؼـدم  ،يمومؾـي، وأظمـر ل يؾـبس إٓ مـو يسـؽم قمقرشمـف وً صمقوسمـ رضمالن أطمدمهو ٓسمـٌس  :مثٚفف

   .ٕن صمقوسمف أيمؿؾ :إول قمغم اًمثوين

َِْػ ؾٚشٍؼ ) :ؿقفف    (.وٓ َتِهحي َخ

 .تامم سمنموم وموؾمؼ ٓ يصح أن آ :أي
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 :وهق ؿساناخلروج مـ ـموقمي اهلل إمم معصـقتف،  :ٍسؼ يراد بفواف

  .ومسؼ اقمتؼودي، يموسرضموء وآقمتزال وكحقه -1

   .وؾمـرىمي ومخر وكحقه ،ومسؼ مـ ضمفي إقمامل، يمورشمؽوب اًمؽبو ر مـ زكو -1

 وإمومي اًمػوؾمؼ ألو طموًمتون: 

   :إمومتف ذم همػم اجلؿعي واًمعقد :إوػ

 .وٓ دمقز إمومتف ،ٓ شمصحوموًمصالة ظمؾػف  :قماملٕإن يمون ومسؼف مـ ضمفي ا (أ

 :واًمبدقمي همػم مؽػرة ،إن يمون ومسؼف مـ ضمفي آقمتؼود (ب

   .(1)اً ظمؾػف، وًمق ل جيد همػمه ومقصكم مـػرد ٓ شمصح اًمصالة :ؾٚدذهٛ

إذا ل يقضمــد إٓ مصــغم  ،ومتصــح اًمصــالة ظمؾػفــؿ :إمومــي اًمػوؾمــؼ ذم اجلؿعــي واًمعقــديـ :ًٚ ثٕٚٔتت

وًمـق يمـون  ،قمؼقدة أهؾ اًمسـي واجلامقمي أهنؿ يـرون صـالة اجلؿعـي ظمؾـػ يمـؾ إمـومواطمد، وهذا مـ 

 .اً وموضمر

   (.ـُٚؾر) :ؿقفف

إٓ  ،أو ل يعؾؿ ،سمؽػره وً إمومي اًمؽوومر ٓ شمصح، وًمق أّم وموًمصالة سموـمؾي، وؾمقاء يمون اعملمقم قموعم

   .سمعد اًمصالة

يمام أهنو ٓ شمصح صـالشمف،  ،تفأن اًمؽوومر شمبلم أكف ًمقس مـ أهؾ اًمعبودات ومال شمصح إموم :وافًِٜ

   .يمام شمؼدم ،سمخالف اعمبتدع واًمػوؾمؼ

هـؾ هـق  :ف سمسـمال اسمـومكػَسـ ُػ وٓ يؽؾِّـ ،ًمؽـ إن ل يتبلم ًمف رء وموٕصـؾ صـحي اًمصـالة

 .؟يموومر ممسؾؿ أ

                                 
 اسمـ: واظمتوره واًمشوومعقي احلـػقي مذهى وهق أيمؿؾ، ومفق همػمه وضمد وإن ظمؾػف، شمصح: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واًمسعدي شمقؿقي
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َػ امرأةٍ ) :ؿقفف ِْ    (.وٓ َخ

  أدًمي مـفوٓ شمصح إمومي اعمرأة سموًمرضمؾ، ويدل ًمذًمؽ:   

تَغ َرُشتقَل تَفت» :وومقف طمديٌ أيب سمؽرة  -1 َِ ْؿ ^ اهللِاَّ َب ِٓ ْٔ ت َِ تقا َظ ُُ َِّ َأنَّ َأْهتَؾ َؾتِٚرَس َؿتْد َم

َٝ ـِسترى َِِح َؿْقٌم َوفَّْقا َأْمَرُهْؿ اْمَرَأةً  :َؿَٚل  ,بِْْ ٍْ ـْ ُي  .(1)شَف

تٚ» :وً مرومققم طمديٌ أيب هريرة  -1 ُْلَ َجتِٚل َأوَّ قِف افرِّ ٍُ  َوصتترَهٚ آِخُرَهتٚ, َوَختْرُ  ,َختْرُ ُصت

تتٚ ُْلَ قِف افَِّْستتِٚء آِخُرَهتتٚ َوصتتترَهٚ َأوَّ ٍُ ــرأة إمومــ (2)شُصتت ومؽوهنــو إومضــؾ ظمؾــػ  وً ومؽقــػ شمؽــقن اعم

 .؟!اًمصػ

   .وٓ ذم اًمـػؾ ،ٓ ذم اًمػرض ،وً أهنو ٓ شمصح إمومتفو مطؾؼ :وادنٓقر مـ ادذهٛ

   (.وٓ ُخَْْثك فِرجٚلِ ) :ؿقفف

ــك ًمؾرضمــول ــرأة ٓ شمصــح إمومتفــو ٓطمــتامل يمقهنــ :وذفتتؽ ،ٓ شمصــح إمومــي اخلـث و امــرأة، واعم

أو امـرأة، وذم يمـال احلـوًملم  ٕكف إمو أن يؽقن رضمـالً  :وذفؽ، سموًمـسوءإمومي اخلـثك وشمصح  ،ًمؾرضمول

   .يصح إمومتف سموًمـسوء

 (.وٓ َصبِل  فبٚفغٍ ) :ؿقفف

   :إمومي اًمصبل ًمؾبوًمغ ٓ ُّتؾق مـ طموًملم

كم هبؿ يصؾقن كوومؾي، ومصالهتؿ شمصح، ومـ يص ،ٕن صالة اًمصبل كوومؾي :يصح :  افٍْؾ -1

   .(3)واًمـوومؾي يدظمؾفو اًمتخػقػ

                                 
 (.1115« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.119« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (168 /1) ىمدامي ٓسمـ اعمغـل اكظر (3)
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ٍٜ » :وً مرومققم طمديٌ قمكم  :واًمدًمقؾ :ٓ شمصح :  افٍرض -2 ـْ َثاَلَثت تُؿ َظت َِ ََ ـِ  ,ُرؾِتَع اْف َظت

ُِغَ  بِلِّ َح َّك َيْب  .(2()1)ش...افهَّ

   (.وٓ َأْخَرَس ) :ؿقفف

 .ومال شمصح إمومتف سمغػمه ،ؼوهق اًمذي ٓ يـط ،إظمرس :ممـ ٓ شمصح إمومتفؿ

   (.أو ُؿًقدٍ  ,أو شجقدٍ  ,وٓ ظٚجٍز ظـ رـقدٍ ) :ؿقفف

 .أو اًمؼقوم ذم اًمصالة ،أو اًمسجقد ،اًمعوضمز قمـ اًمريمقع :ممـ ٓ شمصح إمومتف

 ـٍ ذم اًمصالة ًمف طموًمتون  :واًمعوضمز قمـ ريم

 .وكحقه ،أو ىمعقدٍ  ،أو ؾمجقدٍ  ،أن يعجز قمـ ريمقعٍ  :إول

ـٍ  ٕكــف أظمـّؾ  :مومتــف إٓ سمؿثؾــفأكــف ٓ شمصــح إ :ؾٚدتذهٛ ومــال يصــح  ،ٓ يســؼط ذم اًمـوومؾــي سمــريم

 .(3) تامم سمف ًمؾؼودر قمغم هذا اًمريمـآ

                                 
( 6/188« )اًمؽؼمى» ذم واًمـسو ل(، 1113« )اًمؽممذي»و(، 1191« )داود أسمق»و(، 1/151« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.6/699« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ سمـا وصححف(، 1911« )موضمف اسمـ»و

 .اًمدا ؿي واًمؾجـي، واًمعثقؿلم، اًمسعدي: واظمتورهو اًمشوومعقي، مذهى وهق شمصح، أهنو: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 (1391« )اًمبخوري» أظمرضمف "ؾمـلم ؾمبع وًمف ىمقمف أمّ  أكف"  ؾمؾؿي سمـ قمؿرو طمديٌ سمحديٌ واؾمتدًمقا

 مـ اًمؼقم يمم: ىمؾً(: 1/691) مـصقر سمـ إؾمحوق مسو ؾ ومػل احلديٌ، هبذا لآؾمتدٓ ذم يتقىمػقن واحلـوسمؾي

 أن ضَمُبـ. سملّم  رء هق ًمقس دقمف: ىمول؟ ؾمؾؿي سمـ قمؿرو قمـ أيقب طمديٌ: ىمؾً ،-أمحد يعـل-ومسؽً؟ حيتؾؿ ل

 .ؿمقتوً  ومقف يؼقل

 مرة وؾمؿعتف، هذا رء أي أدري ٓ: ىمول؟ ؾمؾؿي سمـ قمؿرو طمديٌ: )ٕمحد ىمقؾ(: 11 اعمسو ؾ) داود أسمق وىمول

 شمقىمػ اكام وًمعؾف(: )1/168 اعمغـل) ىمدامي اسمـ وىمول ،(اسؾمالم سمدء ذم يمون ًمعؾف: ومؼول احلديٌ هذا ذيمر أظمرى

 هذا وىمقى، اعمديـي مـ سمعقد اًمعرب مـ طمل ذم سموًمبوديي يمون ومنكف، ^ اًمـبل إمم إمر سمؾقغ يتحؼؼ ل ٕكف: قمـف

 .ؾمو غ همػم وهذا( اؾمتك ظمرضمً تؾمجد إذا ويمـً: )احلديٌ ذم ىمقًمف آطمتامل

: واظمتوره اًمشوومعل، ىمقل وهق واًمسجقد، سموًمريمقع اعمقمئ ظمؾػ يصكم أن واًمسوضمد ًمؾرايمع يصح أكف: اًمثوين اًمؼقل (3)

 .واًمعثقؿلم، واًمسعدي، شمقؿقي اسمـ
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َِّ ِف ,أو ؿِٔٚمٍ ) :ؿقفف    (.إٓ إمَٚم احللِّ ادْرُجقَّ زواُل ِظ

 .اًمعجز قمـ ريمـ اًمؼقوم :اًمؼسؿ اًمثوين مـ أىمسوم اًمعجز قمـ ريمـ هق

   :ٓ شمصح إمومتف إٓ سمشـرـملم :ؾٚدذهٛ

  .أن ُيرضمك زوال قمؾتف .1 .أن يؽقن هق إموم احلل اًمراشمى .1

أمو ًمق يمون همػم اسموم اًمراشمى، أو ٓ يرضمك زوال قمؾتف، يمؽؼم وكحقه، ومـال شمصـح إمومتـف وًمـق 

   .يمون إىمرأ

َط َرُشتقُل » :ىَمـوَل  طمديٌ أكس سمـ موًمـؽ  :دفٔؾاف ♦ ََ ـْ َؾتَرٍس َؾُختِدَش ^ اهللَِشت َأْو  ,ِمت

َي  اَلةُ َؾُجِحَش ِص قُدُه َؾَحوترْت افهَّ ًُ َٕ ِْٔف  َِ َْٚ َظ ِْ , َؾَدَخ ـُ َّ َْي ْٕ تقد اً َؾَهتذَّ َؿِٚظتد ,ُف ا ًُ َْْٔٚ ُؿ َِّ  :, َوَؿتَٚل اً َؾَهت

َتؿَّ بِفِ  ْٗ ُٔ
ًَِؾ اإلمٚم فِ َا ُج َّٕ وا ,إِ ُ زِّ َُ َ َؾ زَّ ـَ  .(2()1)ش...َؾَِ٘ذا 

ِيقن َوراَءه ُجِقش) :ؿقفف ْدب ًٚ وُيَه َٕ ًٚ.) 

أكـف يسـتحى ألـؿ  :سمؿعــك- وً كـدسم وً ومنن اعملمقملم يصؾقن وراءه ضمؾقؾمـ وً م ضموًمسإذا صغم اسمو

 .صح ذًمؽ مـفؿ وً ، وًمق صؾقا وراءه ىمقوم-ذًمؽ

َٔٚمت ,ًٚ َؾَهتذَّ َجٚفِست» :طمديٌ قمو شي وومقـف :وافدفٔؾ ♦
ؿْ ًٚ َوَصتذَّ َوَراَءُه َؿتْقٌم ؿِ ِٓ ْٔ َصتَٚر إَِفت

َٖ َأْن  :, َؾ

ْٕهترَف َؿَٚل  ,اْجُِِسقا اَّ ا َِ َتؿَّ بِِف, :َؾ ْٗ ُٔ
ًَِؾ اإلمٚم فِ َا ُج َّٕ ًُقا, َوإَِذا  إِ ًُقا, َوإَِذا َرَؾتَع َؾتْٚرَؾ ـَ تَع َؾتْٚر ـَ َؾتَِ٘ذا َر

ُِقش ًٚ َصذَّ َجٚفِس قا ُج ِي  .(3)شًٚ َؾَه

َس  ؾ٘ن اْبَ َدأ هبؿ ؿٚناً ) :ؿقفف َِ ف ؿِٔٚم ,ثؿ اْظَ ؾَّ ؾَج ٍَ يقا خِ  .(ًٚ ُوجقب ًٚ َأََت

، صمـؿ طمصـؾ ًمـف قمؾـي وقمـذر أصمــوء إذا سمـدأ اسمـوم سموًمصـالة ىمـو امً  :ٚبَٜيس ثْك مـ ادستٖفٜ افست •

   .وٓ جيؾسقن وً ومجؾس، ومنن اعملمقملم ظمؾػف يصؾقن ىمقوم اًمصالة

                                 
 (.111« )مسؾؿ»و(، 1111« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 .واًمشوومعل طمـقػي أيب ىمقل وهل اًمراشمى، اسموم يؽـ ل وًمق، إمومتف شمصح: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 (.111« )مسؾؿ»و(، 688« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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، ويمـوكقا ىمـد وً وأّمفـؿ ذم مـرض مقشمـف ضموًمسـ ^ومعؾ اًمصحوسمي طملم دظمـؾ اًمـبـل  :وافدفٔؾ ♦

 .(2)^إدًمي ذم ومعؾ اًمـبل  ، وهبذا  ع اسموم أمحد سملم(1)وً وا اًمصالة مع أيب سمؽر ىمقومؤسمد

 .قمؾقف آؾمتؿرارمف ز، ًموً ومام دام سمدأ اًمصالة ىمقوم ،وٕن اًمؼقوم هق إصؾ

ْثِِف) :ؿقفف ِّ ُس افبَّْقِل ب َِ  (.وَتِهحي خَِػ َمـ بف َش

واًمرقمــوف  ،واًمـجــق اًمـدا ؿ ،واًمـريح ،أصـحوب إطمـداث اًمدا ؿــي، يمؿــ سمـف ؾمؾســؾ اًمبـقل

 .إمومتفؿ سمؿثؾفؿ ومؼط شمصح ،واعمستحووي وكحقهو ،اًمدا ؿ

وهـق احلـدث اًمـدا ؿ،  ،ًمؾعذر اًمذي يشؼ رومعـف :أهنؿ أضمقزت ألؿ اًمصالة سمحوًمتفؿ :وافًِٜ ♦

 .(3)ومنذا أمؽـ إمومي همػمهؿ ممـ ٓ ُّترج مـف اًمـجوؾمي ومفق إصؾ

                                 
 .قمو شي طمديٌ مـ( 118« )مسؾؿ»و(، 661« )اًمبخوري»: اكظر (1)

 (.176 /1) رضمى ٓسمـ «اًمبوري ومتح»و ،(3/61) «اعمغـل»: اكظر (1)

، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره إمومتف، شمصح واًمشـرط اًمريمـ ـقم اًمعوضمز وأن مطؾؼًو، إمومتف شمصح أهنو: اًمثوين اًمؼقل (3)

 .واًمعثقؿلم، واًمسعدي
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 : ؿٚل ادٗفػ

تُؿ ذفتؽ ,وٓ َتِهحي خِتَػ ُُمْتِدٍث ] َِ ًْ ٍس َي تَؾ هتق وادتٖمقمُ  ,وٓ ُمَ تَْجِّ ِٓ ْٝ  ؾت٘ن َج َوت ََ ْٕ ح تك ا

ْٝ دٖمقٍم َوْحَده لِّ  ,َصحَّ ُٜ إمِّ َٜ  - وٓ إمٚم ـُ افٍٚحت أو  ,أو ُيتْدِؽُؿ ؾٔٓتٚ متٚ ٓ ُيتْدَؽؿُ  ,وهق َمـ ٓ ُُيِْس

ُل َحْرؾت ْت ًٚ ُيَبتدِّ ـُ ؾٔٓتٚ حَلْ َحت ِْ ْثِِتف ,ُُئتُؾ ادًْتك ًٚ أو َي ِّ  ,وإن َؿتَدَر ظتذ إصتالِحف مل َتِهتحَّ صتالُتف ,إٓ بِ

َرُه إ ُْ ٚنِ وُت َِّحَّ ُٜ اف َْٖؾٚءِ  ,مٚم ٍَ َ ٚمِ  ,واف ّْ ِهُح ببًِض احلروِف  ,واف َّ ٍْ ـْ ٓ ُي َثَر ٓ  ,وَم ـْ َٖ ًٜ ؾت َّٔت مَّ أْجَْبِ ُٗ وأن َيت

َـّ  َرُهف بَِحؼ   ًٚ أو َؿْقم ,َرُجَؾ مًٓ ُْ ْْتِديِّ إذا َشتَِِؿ دِيتُْٓا ,أـَثُرهؿ َي ُٜ َوَفِد افزٕٚ واجْلُ وَمتـ  ,وَتِهحي إمٚم

دِّي افهال َٗ َِْؤُٓٚي ـْ َي َّ ؾٍ  ,َة بِ ٍِّ َْ َ ُّ ٌض بِ َسِ ٍْ ت  ,وظُُسف ٓ ُم ْكَ ًَ تـ ُيَهتعِّ اف َّ تَر بِ ْٓ وٓ َمتـ ُيَهتعِّ افي

 .[أو ؽَرمهٚ

تتُؿ ذفتتؽ ,وٓ َتِهتتحي خِتتَػ ُُمْتتِدٍث ) :ؿقفتتف َِ ًْ ٍس َي تتَؾ هتتق وادتتٖمقُم ح تتك  ,وٓ ُمَ تتَْجِّ ِٓ ؾتت٘ن َج

ْٝ دٖمقٍم َوْحَده ْٝ َصحَّ َو ََ ْٕ    (.ا

 :اعمحدث ٓ ُّتؾق مـ طموًمتلم ظمؾػ اسموم اًمصالة* 

   .أن ٓ يعؾؿ اسموم سموحلدث إٓ سمعد هنويي اًمصالة :إوػ

 .أمو اعملمقمقن ومصالهتؿ صحقحي ،ومصالشمف سموـمؾي وجيى أن يعقد

تؿْ » :وً مرومققمـ مـفـو طمـديٌ أيب هريـرة  :ودل ظذ ذفؽ أدفتٜ ♦ ُُ قَن َف ِي َؾتِْ٘ن َأَصتُٚبقا  ,ُيَهت

ؿْ  ُُ َِ ؿْ َوإِْن أَ  ,َؾ ِٓ ْٔ َِ ْؿ َوَظ ُُ َِ  .(1)شْخَىُئقا َؾ

ول يـلمروا اًمــوس  ،، صمـؿ أقمـودوا، ويمـذا قمؿـر ٌى ـُـصـغم سموًمــوس وهـق ضُم  وقمثامن 

 .(2)سموسقمودة

 .وٕن اعملمقم أدى صالشمف قمغم وضمف ؿمـرقمل ومال شمبطؾ إٓ سمدًمقؾ

                                 
 (.691« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 شمقؿقي اسمـ اعمجد وصححفام اًمرزاق، قمبد مصـػ ذم وهل(، 391 /1) «اًمؽبػم اًمشـرح» صوطمى أصمور هذه كؼؾ (1)

 .-اعمـتؼك ذم-
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قملم أن أو جيفـؾ اسمـوم ويعؾـؿ سمعـض اعمـلم أن يعؾؿ اسموم أصمـوء اًمصـالة أكـف حمـدث، :افثٕٜٚٔ

 :اسموم حمدث

 .(2()1)وٓ يستخؾػ ،ويمذا صالة اعملمقملم سموـمؾي ،أن صالشمف :ؾٚدذهٛ

 :حٚٓت ؾال ِّتِق مـ :أو سمؼعتف اًمتل صغم ومقفو ،أو صمقسمف ،أمو إمومي اعمتـجس ذم سمدكف

 .أٓ يعؾؿ سموًمـجوؾمي إٓ سمعد متوم اًمصالة :إوػ

 .(3)لمقملم صحقحيأن صالشمف سموـمؾي، وصالة اعم :ؾٚدنٓقر مـ ادذهٛ

 .أن اًمـجوؾمي يموحلدث ومتؾحؼ سمف إذا كسـل :وافًِٜ ♦

 :ومفذا ًمف طموًمتون أن يعؾؿ سموًمـجوؾمي أصمـوء اًمصالة، :افثٕٜٚٔ

أن اًمـبـل  :ومقزيؾفو ويقاصؾ صالشمف، يمام ذم طمديٌ ضموسمر :أن يتؿؽـ مـ إزاًمتفو وهق يصكم (1

   .(4)ومخؾع اًمصحوسمي كعوألؿ ،ظمؾع كعؾقف وهق يصكم ^

ومقـصـــرف مـــ اًمصــالة، وشمبطــؾ صــالشمف وصــالة  : يـتؿؽـ مـــ إزاًمتفــو وهــق يصــكمأن ٓ (1

   .اعملمقملم

   .أن يعؾؿ سمعض اعملمقملم سمـجوؾمي اسموم وجيفؾ اسموم :افثٚفثٜ

 .عمو ؾمبؼ ذيمره مـ اًمتعؾقؾ :سموـمؾي وً صالهتؿ  قع :ؾٚدذهٛ

                                 
 (. 1/391) «اًمـجدي طموؿمـقي مع اسرادات مـتفك»: اكظر (1)

 مـ صالة ويمذا سموـمؾي، ومصالشمف اسموم وأمو قمؾقفو، ومقبـقن صحقحي اعملمقملم صالة أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 اعمتؼدم، هريرة أيب حلديٌ: سموز واسمـ، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره، طمدصمف يعؾؿقن سمنموم ا تؿقا ٕهنؿ: اعملمقملم مـ قمؾؿ

 .وقمثامن قمؿر قمـ وآصمور

 اًمؽموك، سموب مـ اًمـجوؾمي إزاًمي ٕن: واعملمقمقن اسموم: صحقحي  قعوً  صالهتؿ أن: أمحد قمـ ياًمثوكق واًمروايي (3)

 سموجلفؾ ومقفو يعذر ومال إوامر سموب مـ ومفل، اعمحدث إمومي سمخالف واًمـسـقون، سموجلفؾ ومقفو يعذر وهل

 .واًمـسـقون

« اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل (،1917« )ظمزيؿي اسمـ»و(، 659« )داود أسمق»و(، 18/379« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/319« )إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي وصححف(، 1/191)
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لِّ ) :ؿقفف ُٜ إمِّ َٜ - وٓ إمٚم ـُ افٍٚح ُل َحْرؾت ,ْدِؽُؿ ؾٔٓٚ مٚ ٓ ُيتْدَؽؿُ أو يُ  ,وهق َمـ ٓ ُُيِْس  ًٚ أو ُيَبتدِّ

ْ ـُ ؾٔٓٚ حَلْ َح ِْ ْثِِف ,ُُئُؾ ادًْك ًٚ أو َي ِّ   (.إٓ بِ

 ًٜ   .(1)يملكف قمغم احلوًمي اًمتل وًمدشمف أمف قمؾقفو ،مإمم إُ  مـسقٌب  :إمل فٌ

 وً دل طمرومـأو يبـ ،أو يـدهمؿ ومقفـو مـو ٓ يـدهمؿ ،مــ ٓ حيػـظ اًمػوتـي :قمّرومف اعموشمـ سملكـف :ًٚ ذظو

   .حيقؾ اعمعـك وً أو يؾحـ ومقفو حلـ ،سمغػمه

ِٜ افَُِ تِٚب » :ًمعؿقم طمـديٌ :وموٕمل ٓ شمصح إمومتف إٓ سمؿثؾف ت ِٚحَ ٍَ تَرْأ بِ َْ ـْ مَلْ َي  ،(2)شَٓ َصتاَلَة دَِت

وهذا ل يصدق قمؾقف أكف ىمرأ اًمػوتي، وهق وإن يموكـً صـالشمف ًمـػسـف صـحقحي، إٓ أكـف ًمـقس ًمـف أن 

 .قمغم اسشمقون سموًمػوتي يمم همػمه ممـ يؼدر

 (.وإن َؿَدَر ظذ إصالِحف مل َتِهحَّ صالُتف) :ؿقفف

  .ومنكف جيى قمؾقف ذًمؽ ،ل إن ىمدر قمغم إصالح ىمراءشمف وحلـفهذا إمّ 

 .أن مو ٓ يتؿ اًمقاضمى إٓ سمف ومفق واضمى :وافًِٜ

  .ومنن ل يػعؾ مع اًمؼدرة ومال شمصح إمومتف وٓ صالشمف

 .وشمرك اًمريمـ مبطؾ ًمؾصالة ،ؼدرة قمؾقفمع اًم وً أكف شمرك ريمـ :وافًِٜ

ٚنِ ) :ؿقفف َِّحَّ ُٜ اف َرُه إمٚم ُْ    (.وُت

ـِ  وهق يمثػمُ - يؽره أن يتقمم اسمومي اًمؾّحونُ  ـُ -اًمؾح    :قمغم ىمسؿلم ، واًمؾح

ـُ  .1 ٕكف ل يلت سمـوًمؼراءة قمـغم وضمففـو، يمـام ًمـق  :ومفذا شمؽره إمومتف :قؾ اعمعـكاًمذي ٓ حُي  اًمؾح

  .ح ًمػظ اجلالًميأو ومت (،احلّد)ضمّر دال 

ـُ  .1    :اًمذي حيقؾ اعمعـك، ومفذا اًمؾح

 .ٕكف أمل يمام شمؼدم :ومال شمصح إٓ سمؿثؾف :إن يمون ذم اًمػوتي •

                                 
 (.1/379) «اسكصوف»و(، 199) مػؾح ٓسمـ «اعمؼـع أسمقاب قمغم اعمطؾع»: اكظر، ذًمؽ همػم وىمقؾ (1)

 (.391« )مسؾؿ»و(، 756« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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ٕكـف  :ومـنن شمعؿـد ومـنن صـالشمف شمبطـؾ ،إن يمون ذم همػم اًمػوتي ومتؽره إمومتف إن ل يتعؿـد ذًمـؽ •

 .متالقمى ذم صالشمف

َْٖؾٚءِ ) :ؿقفف ٍَ َ ٚمِ  ,واف ّْ    (.واف َّ

 .ومنذا كطؼفو يمررهو ،وهق مـ يؽرر اًمػوء :ءوومي اًمػلومشمؽره إم

   .وهق مـ يؽرر اًمتوء :ويمذًمؽ شمؽره إمومي اًمتؿتوم

ٕهنام يلشمقون سموحلروف قمـغم وضمففـو ويزيـدان زيـودة مهـو مغؾقسمـون  :وشمصح صالهتام وإمومتفام

 .اًمزيودة ٕضمؾ هذه :ًمإلموميومعػل قمـفو، ويؽره شمؼديؿفام  ،قمؾقفو

ـْ ٓ يُ ) :ؿقفف ِهُح ببًِض احلروِف وَم ٍْ.)   

وكحقهـو، أو ٓ يـطـؼ احلـرف  ،واًمضـود ،يموًمؼـوف :شمؽره إمومي مـ ٓ يػصح سمبعض احلروف

 .وً وٓ يليت سمف صحقح ،وً شموم

 .ٕكف أشمك سمػرض اًمؼراءة :ح ذم اًمؼراءة، ًمؽـ شمصح صالشمفػِص أكف ل يُ  :وافًِٜ

َـّ ) :ؿقفف َثَر ٓ َرُجَؾ مًٓ ـْ َٖ ًٜ ؾ َّٔ مَّ أْجَْبِ ُٗ    (.وأن َي

 .يؽره أن يمم اًمرضمؾ امرأة أضمـبقي قمـف وًمقس معفو رضمؾ أو أيمثر مـ امرأة

تَقنَّ َرُجتٌؾ بِتْٚمَرَأةٍ » :مرومققمـوً  قمؿـر طمديٌ  :وافدفٔؾ ُِ َْٔىٚنُ  :َوٓ خَيْ ت َا افنَّ ُٓ  ،(1)«َؾتِ٘نَّ َثتٚفَِث

ـّ كسقة  تؿعوت وم ،وهـو ُوضِمَدت اخلؾقة ذم طمؼ اعمرأة اًمقاطمدة ل اًمشــقطون ػقـف مــ دظمـقوأمو إن يم

 .(2)سموًمتسقيؾ، وتديٌ اًمـػس سموعمحرم قمؾقف

َرُهف بَِحؼ   ًٚ أو َؿْقم) :ؿقفف ُْ  (.أـَثُرهؿ َي

ًمـق  أيمثرهؿ يؽرهـف، وشمؽـقن يمـراهتفؿ ًمـف سمحـؼ، سمخـالف مـو وً يؽره ًمإلكسون أن يمم ىمقم :أي

                                 
 .وصححف( 5586) طمبون واسمـ(، 1363« )موضمف اسمـ»و(، 9119« )اًمـسو ل»و (،1/311« )أمحد» أظمرضمف (1)

 مػسدة مـ اًمرضمؾ -اًمغوًمى ذم- يتؿؽـ ٓ اعمجتؿعوت اًمـسوء وٕن ظمؾقة، تصؾ ل ٕكف: يؽره ٓ: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .يمره ظمؾقة وضمدت ومنن، اًمشوومعقي ىمقل وهق سمبعضفـ،
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   :ٓ ِّتِق مـ أمريـ ٕن يمراهي اعملمقملم ًمإلموم، :يموكً سمِال طمؼ

 ،أو فمؾؿـف ،سمدقمتـف :وذًمؽ إذا يمون قمـده شمؼصـػم ذم ديــف مثـؾ :فف بحؼأن تُقن ـراه ٓؿ  -1

 .-يمام ذيمر اعممًمػ-ومفذا يؽره أن يممفؿ  ،أو ومسؼف ،أو يمذسمف

ْؿ آَذاهَنُتؿْ » :وً مرومققمـ  طمديٌ أيب أمومـي :وافدفٔؾ ♦ تِٚوُز َصتاَلُُتُ َٓ َُتَ  ٌٜ بِتُؼ  :َثاَلَثت ْٔ ْبتُد ا ًَ اْف

ِٚرُهقنَ َح َّك َيْرِجَع, َواْمَرَأٌة َبٚتَ  ـَ ٚ َشِٚخٌط, َوإَِمُٚم َؿْقٍم َوُهْؿ َفُف  َٓ ْٔ َِ ٚ َظ َٓ  .(1)شْٝ َوَزْوُج

أو ٕضمـؾ أمـر  يمـام ًمـق يمـون ٕضمـؾ أكـف يتـلكك ذم اًمصـالة، :أن تُقن ـراه ٓؿ فف بٌر حؼ -1

ومال قمـؼمة سمؽـراهتفؿ،  :ومفذه يمراهي سمغػم طمؼ ،دكققي، أو ًمشحـوء سمقـفؿ، أو حلرصف قمغم اشمبوع اًمسـي

مــ أىمــوم اًمســي ويمرهــقه، ومـنكام اسصمــؿ قمـغم مـــ » : ىمـول مـصــقر سمــ اعمعتؿــر، إمومتــف وٓ شمؽـره

 .(2)«يمرهف

ِْْديِّ إذا َشَِِؿ دِيُْٓا) :ؿقفف ُٜ َوَفِد افزٕٚ واجْلُ    (.وَتِهحي إمٚم

 .شمصح إمومتفؿ وً ذيمر اعممًمػ أىمقام

هـي، وًمـق يمـون أصـؾف مــ ومتصح إمومتفؿ سمـال يمرا :واعمـػل سمؾعون ،اًمؾؼقط فُ ثؾُ ومِ  :وفد افزٕٚ (1

 طمرام إذا ؾمؾؿ ديـف
ٍ
 .موء

 :وافدفٔؾ ♦

 .(3)(ېئ ىئ ىئ ىئ ی) :ىمقًمف شمعومم .1

ْقَم َأْؿَرُؤُهْؿ فَُِِ ِٚب اهللِ» :وقمؿقم طمديٌ .1 ََ مي اْف ُٗ  .احلديٌ (4) ش...َي

 .شمصح إمومتف إذا ؾمؾؿ ديـف يمذًمؽ :اجلْدي (1

                                 
 ذم اًمـقوي وطمسـف( 1/358) «ؿمقبي أيب اسمـ»و(، 8/181« )اًمؽبػم» ذم واًمطؼماين(، 369« )اًمؽممذي» أظمرضمف (1)

 (.1/791« )إطمؽوم ظمالصي»

 (.116 /1) «أمحد اسموم ومؼف ذم اًمؽوذم»: اكظر (1)

 (.161: )إكعوم (3)

 (.673« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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َِْؤٓٚ) :ؿقفف ـْ َي َّ دِّي افهالَة بِ َٗ    .(ُسفوظُ ,وَمـ ُي

 .وً ممـ شمصح إمومتفؿ أيض :أي

   .إمٚمٜ مـ يٗدي افهالة بّـ يهِٔٓٚ ؿوٚء (3

   .قصحوم ،ومجوء ؿمخص قمؾقف ىمضوء ومصغم ظمؾػف ،إكسون صغم أداءً  :مثٚفف

 .وهل إمومي مـ يصكم ىمضوء سمؿـ يصكم أداء ،ظُسف (1

ؿمــرع  سونٌ أو إك ،ومقصح ،ومجوء ؿمخص يصؾقفو معف أداء ،إكسون ؿمـرع ذم اًمعشوء ىمضوءً  :مثٚفف

 .ومدظمؾ معف مـ يصكم اًمعشوء أداءً  ،ٕهنو ومو تي :ذم اعمغرب ىمضوءً 

ؾٍ ) :ؿقفف ٍِّ َْ َ ُّ ٌض بِ َسِ ٍْ  (.ٓ ُم

   . تامم اعمػؽمض سموعمتـػؾآ يصح 

 .ومال يصح ،صمؿ أّم  وقمي، ومؾف كوومؾي وألؿ ومريضي ،زيد صغم اًمػرض :صقرة ذفؽ

ــرة  :وافتتدفٔؾ ♦ تتَا » :وً مرومققمــ طمــديٌ أيب هري َّٕ َتؿَّ بِتتفِ إِ ْٗ ُٔتت
تتَؾ اإلمتتٚم فِ ًِ تتقا  , ُج ٍُ ِِ َ َؾتتاَل َِّتْ

ْٔفِ  َِ  .(2)وهذا مـ آظمتالف قمؾقف ،(1)شَظ

ْكَ أو ؽَرمهٚ) :ؿقفف ًَ ـ ُيَهعِّ اف َّ َر بِ ْٓ    (.وٓ َمـ ُيَهعِّ افي

 . تامم سمنموم يصكم همػم اًمصالة اًمتل يصؾقفو اعملمقمآ أكف ٓ يصح :أي

 ،واسمــوم اًمعصـــر، أو اعمــلمقم يصــكم اًمعصـــر ىمضــوء أمــسمــلمقم يصــكم اًمظفــر،  :صتتقرُتٚ

   .واسموم يصكم اًمظفر

تَؾ اإلمتٚم » :حلـديٌ أيب هريـرة اًمسـوسمؼ وومقـف :ٓ يصـح ذًمـؽ :ؾٚدنٓقر متـ ادتذهٛ ًِ تَا ُج َّٕ إِ

َتؿَّ بِفِ  ْٗ ُٔ
ْٔفِ  ,فِ َِ قا َظ ٍُ

ِِ َ  .(3)شَؾاَل َِّتْ

                                 
 (.111« )مسؾؿ»و(، 711« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 واسمـ، شمقؿقي واسمـ، واًمشورح، ىمدامي سمـا: واظمتوره اًمشوومعل، ىمول وسمف سمف، سملس وٓ يصح: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واًمعثقؿلم، واًمسعدي، إسمراهقؿ سمـ وحمؿد، رضمى

 (.111« )مسؾؿ»و(، 711« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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 فصل يف موقف اإلماو واملأمومني

 : ؿٚل ادٗفػ

[ َِ تَػ اإلمتٚمِ َي ِْ ْٔتفِ  ,وَيِهتحي مًتف ظتـ ئِّْتف ,ُػ ادتٖمقمقن َخ اَمتف ,أو ظتـ جَِٕٚب وٓ ظتـ  ,ٓ ُؿدَّ

ف ,َيسِٚره ؾَطْ  ٍَ ِْ ذي َخ ٍَ َِْػ افهػِّ  ,وٓ اْف َـّ  ,إٓ أن يُقَن امرأةً  ,أو َخ ِٓ ٍِّ تُػ   َصت َِ ُٜ افْستِٚء َت  ,وإمٚمت

بٔٚنُ  ,وئِِف افرجُٚل  َِْػ مًف إٓ ـٚؾر ,ؿثؿ افْسُٚء ـجْٚنِِزه ,ثؿ افهِّ أو َمتـ َظِِتَؿ  ,أو امترأةٌ  ,وَمـ مَلْ َي

تذأ  ,َحَدَثف أحتُدمهٚ ٍَ ٓتٚ .أو َصتبِلأ   ؾتْرٍض ؾ َِ ًٜ َدَخ ؾت٘ن مل  ,وإٓ ظتـ يّتِغ اإلمتٚمِ  ,وَمتـ َوَجتَد ُؾرجت

ُُِْْف ؾِف أن ُيَْبَِّف َمـ َيَقُم مًف ّْ ٌٜ مل َتِهحَّ  .ُي َع َؾتّذ  ,ؾ٘ن َصذَّ ؾذا َرـً ـَ أو  ,ثتؿ َدَختَؾ   افهتػِّ  اً وإن َر

ْٝ  ,َوَؿَػ مًف آَخُر ؿبَؾ شجقدِ اإلمٚمِ   .[َصحَّ

أو  ،وً قمؼد اعممًمػ هذا اًمػصـؾ، وذيمـر ومقـف مقىمـػ اسمـوم واعمـلمقملم ذم صـالة اجلامقمـي ومروـ

  .كػالً 

َِْػ اإلمٚمِ ) :ؿقفف ُػ ادٖمقمقن َخ َِ    (.َي

   :مقىمػ اعملمقملم سموًمـسبي ًمإلموم ٓ خيؾق مـ طموًملم

   .ومؿقىمػف قمـ يؿلم اسموم :اً أن يؽقن اعملمقم واطمد (1

وموًمسـي أن يؼػقا ظمؾػ اسموم، ؾمقاء يمـوكقا رضمؾـلم أو  :أن يؽقن اعملمقمقن أيمثر مـ واطمد (1

 .أو رضمؾ وصبل ،أو يموكقا صبقلم ،أيمثر

ُٝ » :وومقف طمديٌ أكس  :وافدفٔؾ ♦ ٍْ ٍَ َٔ َِٔؿ َوَراَءهُ  إٔٚ َوَص ـْ َورَ  ,َواْف ُجقُز ِم ًَ    .(1)شانََِْٚواْف

ـْ » :ىمول أن ضموسمر سمـ قمبد اهلل  :وومقف وطمديٌ قمبودة سمـ اًمصومً ُٝ َظت ّْ ُٝ َح َّك ُؿ ُثؿَّ ِجْئ

ََٖداَرِن  ,^ اهللَِيَسِٚر َرُشقِل  َِٔدي َؾ َخَذ بِ
َٖ َٖ,  ,َؾ ت ـُ َصتْخٍر َؾَ َقضَّ ِِْٔف, ُثؿَّ َجَٚء َجبَُّٚر ْبت

ِّ ـْ َي َح َّك َأَؿَٚمِْل َظ

تتٚمَ  ََ ـْ َيَستتِٚر َرُشتتقِل  ُثتتؿَّ َجتتَٚء َؾ ََٖختتَذ َرُشتتقُل  ,^ اهللَِظتت َٔتتَدْيَْٚ مَجًِٔتت ^ اهللَِؾ َْٚ َح َّتتك َأَؿَٚمَْتتٚ  ,ًٚ بِ ًَ َؾتتَدَؾ

                                 
 (.658« )مسؾؿ»و(، 389« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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فُ  ٍَ ِْ  .(1)شَخ

ْٔفِ  ,وَيِهحي مًف ظـ ئِّْف) :ؿقفف    (.أو ظـ جَِٕٚب

 .يصح ًمؾؿلمقملم أن يؼػقا قمـ يؿلم اسموم يمؾِّفؿ، أو قمـ يسوره ويؿقـف

  :مقاىمػ يالصمومقؽقن ًمؾؿلمقملم صم

   .ظمؾػف، وهق إومضؾ واًمسـي :إول

  .قمـ يؿقـف يمؾفؿ :افثٚن

  .قمـ يؿقـف ويسوره :افثٚفٞ

اَمف) :ؿقفف  (.ٓ ُؿدَّ

 .(2)وً ومنن صؾقا أمومف ل يصح مطؾؼ ،ًمقس ًمؾؿلمقملم أن يصػقا أموم اسموم

 .، وٓ ومعؾف أطمد مـ اًمصحوسمي^أكف ل يـؼؾ قمـ اًمـبل  :وافدفٔؾ ♦

ومي يؽمشمى قمؾقفو اىمتداء اعملمقم سموسموم، وسمتؼدمف قمغم اسموم ٓ يتؿؽـ مــ آىمتـداء وٕن اسم

   .إٓ سموًٓمتػوت

   (.وٓ ظـ َيسِٚره ؾَطْ ) :ؿقفف

 وىمقف اعملمقم قمـ يسور اسموم ًمف طموًمتون: 

أدار اسمــ قمبـوس طمـلم  ^ٕن اًمـبـل  :ومـال يصـح :أن يؼػ قمـ يسوره، ويؿلم اسموم ظموزم -أ

 .(4()3)هوىمػ قمـ يسور

                                 
 (.3919« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 .اًمزطموم ؿمدة: احلوضمي ومـ، قؿيشم اسمـ اسؾمالم ؿمقخ: واظمتوره، ومؼط احلوضمي قمـد يصح أكف: اًمثوين اًمؼقل (1)

 (.763« )مسؾؿ»و(، 117« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

: واظمتوره اجلؿفقر، ىمقل وهق اسموم، يؿلم قمـ اًمسـي ًمؽـ، اسموم يسور قمـ وىمقومف يصح: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 ورضمحف اًمؼقوس، هق: رحاًمشو وىمول، أيضوً  ىمدامي اسمـ إمم مػؾح اسمـ وقمزاه، احلـوسمؾي مـ واعمرداوي، مػؾح اسمـ

 .واًمعثقؿلم، اًمسعدي
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   .ومتصح، ًمؽـف ظمالف إومضؾ :أن يؼػ قمـ يسوره، وقمـ يؿقـف أطمد -ب

طمــلم صــغم سمجــوسمر وضمبــور سمــ صــخر وىمومــو قمـــ يؿقـــف  ^أن اًمـبـل شمؼــدم مـــ مــو  :وافتدفٔؾ

ول يبطؾ صـالهتام سمعـض اًمقىمـً قمــ يؿقــف  ،ومدومعفام إمم اعمؽون إومضؾ ،(1)دومعفام ظمؾػف ،ويسوره

 .ويسوره

ذي ) :ؿقفف ٍَ ف وٓ اْف ٍَ ِْ َِْػ افهػِّ  ,َخ    (.أو َخ

واعمـلمقم ظمؾػـف ًمقطمـده،  ،سمـلن يؽـقن اسمـوم وطمـده :ٓ شمصح صالة اعمـػرد ظمؾػ إمومـف :أي

 .يؼػ ومقف وطمده ويمذا صالشمف ظمؾػ صٍػ 

   :وافدفٔؾ ♦

ػِّ » :وً مرومققم  طمديٌ قمكم سمـ ؿمـقبون .1 َػ افهَّ ِْ ْردٍ َخ ٍَ  .(2)شَؾاَل َصاَلَة فِ

تػِّ َوْحتَدُه  َرَأى َرُجالً  ^ اهللَِأنَّ َرُشقَل » :طمديٌ واسمصي سمـ معبد  .1 َػ افهَّ ِْ ُيَهعِّ َخ

ًَِٔد  ََٖمَرُه َأْن ُي  .(3)شَؾ

   (.إٓ أن يُقَن امرأةً ) :ؿقفف

 .ومنن صالهتو صحقحي، سمؾ هذا مقىمعفو :إذا يمون اًمػذ ظمؾػ اًمصػ امرأةً 

َٔ َِٔؿ َوَراَءُه »:طمديٌ أكس سمـ موًمؽ  :وافدفٔؾ ُٝ َواْف ٍْ ٍَ ـْ َوَرانَِْتَٚوَص ُجقُز ِمت ًَ َؾَهتذَّ  ,َواْف

َ ْغِ  ^ اهللَِفَْٚ َرُشقُل  ًَ ـْ ْٕهترَف  ,َر ومؿقىمػ اعمرأة ظمؾـػ اًمصـػ، وٓ ومـرق سمـلم أن شمؽـقن  (4)شُثؿَّ ا

   .رضمؾ واطمدمع أو  ،اعمرأة مع  ؿققمي رضمول

                                 
 (.3919« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 .وصححف( 1891) طمبون واسمـ(، 593) «ظمزيؿي اسمـ»و(، 871« )موضمف اسمـ»و(، 16/115« )أمحد» أظمرضمف( 1)

 «طمبون اسمـ»و(، 1991« )موضمف اسمـ»و(، 139« )اًمؽممذي»و(، 681« )داود أسمق»و(، 19/539« )أمحد» أظمرضمف (3)

 (.1/718« )إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي وصححف(، 1199)

 (.658« )مسؾؿ»و(، 389« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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َـّ ) :ؿقفف ِٓ ٍِّ ُػ   َص
َِ ُٜ افْسِٚء َت    (.وإمٚم

 تونإذا صغم اًمـسوء  وقمي ومؾفـ طموًم:   

 .قمـ يؿقـفو ،يمؿقىمػ اًمرضمؾ مع اًمرضمؾ :مقىمػ اعمرأة مع اعمرأة اًمقاطمدة :إوػ

ـّ اًمـسوء  وقمي، ومنن إمومي اًمـسوء شمؽقن وؾمطفـ :افثٚن  .وً اؾمتحبوسم ،إذا يم

 .وأم ؾمؾؿي ،أن ذًمؽ روي قمـ قمو شي :وافدفٔؾ ♦

   .وٕن اعمرأة ملمقرة سموًمسؽم، ويمقهنو وؾمطفـ أؾمؽم ألو 

بٔٚنُ  ,افرجُٚل وئِِف ) :ؿقفف    (.ثؿ افْسٚءُ  ,ثؿ افهِّ

   :أؿمور إمم اًمذي يكم اسموم مـ اعملمقملم* 

تَٚن َرُشتقُل » :ىمـول ويدل ًمتؼديؿفؿ طمديٌ أيب مسعقد  :اًمرضمول :أوًٓ  َستُح  ^ اهللِـَ ّْ َي

تتقُل  َُ تاَلةِ, َوَي تقا :َمَْٚـَِبَْتٚ ِ  افهَّ ٍُ ِِ َ َٓ َِّتْ ؿْ  :اْشتَ ُقوا َو ُُ تقُب ُِ ْؿ ُأوُفتق ,َؾَ ْخَ ِِتتَػ ُؿ ُُ َِِِْٔتل ِمتتْْ
َْحتتاَلِم  افِ ْٕ ا

ُِقهَنُؿْ  ـَ َي ك, ُثؿَّ افَِّذي َٓ ُِقهَنُؿْ  ,َوافْي ـَ َي  .(1)شُثؿَّ افَِّذي

   .أصحوب اًمعؼقل وإًمبوب :إطمالم اوأوًمق

 .أو كؼض ًمؾقوقء ومقحتوج ًمؾرضمول ،أو ؾمفق ،وٕكف ىمد حيصؾ ًمإلموم ظمطل

   .قمغم اًمـسوء ومقؼدمقن ،ٕهنؿ ذيمقر :اًمصبقون :ًٚ ثٕٚٔ

   .اًمبوًمغوت صمؿ اًمصبقوت :ويؼول ذم اًمـسوء يمام ىمقؾ ذم اًمرضمول :اًمـسوء :ًٚ ثٚفث

   (.ـجْٚنِِزهؿ) :ؿقفف

أهنؿ ُيرشمبقن ذم صالة اجلـوزة قمغم هذا اًمؽمشمقى، ومقؽقن إىمرب إمم ضمفي اسمـوم اًمرضمـول،  :أي

 .ويليت سمقوكف ذم اجلـو ز ،صمؿ اًمصبقون، صمؿ اًمـسوء

َٔ َِٔؿ َوَراَءهُ » :وومقف كس طمديٌ أ :وافدفٔؾ ُٝ َواْف ٍْ ٍَ ـْ َوَرانَِْتٚ ,َوَص ُجقُز ِم ًَ َؾَهتذَّ َفَْتٚ  ,َواْف

                                 
 (.131« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)



  

 
 كتةةةةةةةةةةةةةةةةةاب الصةةةةةةةةةةةةةةةةةال 

 
388 

َ ْغِ  ^ اهللَِرُشقُل  ًَ ـْ ْٕهترَف  ,َر    .(1)شُثؿَّ ا

َِْػ مًتف إٓ ـتٚؾر) :ؿقفف أو َصتبِلأ   ؾتْرٍض  ,أو َمتـ َظِِتَؿ َحَدَثتف أحتُدمهٚ ,أو امترأةٌ  ,وَمـ مَلْ َي

ذأ  ٍَ    (.ؾ

 ممـ شمؽقن مصوومتفؿ همػم معتؼمة وً يمر اعممًمػ أصـوومذ: 

ٕن صـالة اًمؽـوومر  :ومنكف يؽقن يموًمػذ ذم اًمصػ ،اًمؽوومر، ومنذا وىمػ اًمرضمؾ ومعف يموومر :إول

   .ومقضمقده يمعدمف ،همػم صحقحي

ٕهنـو  :اعمرأة، ومقؽقن اًمرضمؾ سمجقارهو طمؽؿف يموًمػذ ذم اًمصالة، وٓ شمزيـؾ اعمـرأة ومرديتـف :افثٚن

   .ًمقىمقف معف، ومثؾفو اخلـثكًمقسً مـ أهؾ ا

  .اعمصكم واعمصوومػ ًمف :أي :مـ قمؾؿ طمدصمف أطمدمهو :ثٚفٞاف

ومقؼقمـون ظمؾـػ  ،ذم اًمصـػ وً أن يـدظمؾ رضمـالن ذم اعمسـجد ومـال جيـدان مؽوكـ :صقرة ادستٖفٜ

 .وٓ يعؾؿ أن صوطمبف حمدث ،ويعؾؿ أكف حمدث، وأظمر قمغم ـمفورة ،، وأطمدمهو حمدثوً اًمصػ مع

 .معف مـ قمؾقف كجوؾمي يعؾؿفوًمق وىمػ  :ومثؾ ذفؽ

 .ٕكف مودام قمغم هذه احلوًمي ومقضمقده يمعدمف :ٓ شمصح مصوومتف :ؾٚدذهٛ

اًمصبل، وموعمذهى أن مصوومتف ذم اًمػرض ٓ شمصـح، ويؽـقن طمؽـؿ اعمصـوف ًمـف  يمصووم :فرابعا

َٔ َِٔؿ َوَراَءهُ » :حلديٌ أكس وومقف :أمو ذم اًمـػؾ ومتصح ،يموًمػذ ُٝ َواْف ٍْ ٍَ  .(3()2)شَوَص

َِٓٚ) :ؿقفف ًٜ َدَخ  .(وَمـ َوَجَد ُؾرج

رجٜ ٍُ    .اًمػتحي واعمؽون ذم اًمصػ :اف

                                 
 (.658« )مسؾؿ»و(، 389« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.658« )مسؾؿ»و(، 389« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 اسمـ وكؼؾف، واًمشوومعل طمـقػي أيب مذهى هقو واًمـػؾ، اًمػرض ذم شمصح اعمؿقز اًمصبل مصوومي أن: اًمثوين اًمؼقل (3)

 سمـ وحمؿد، اًمسعدي واظمتوره مػؾح، اسمـ واؾمتظفره، احلـوسمؾي مـ قمؼقؾ اسمـ: واظمتوره اًمعؾامء، أيمثر قمـ رضمى

 .واًمعثقؿلم، سموز واسمـ إسمراهقؿ،
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وإمـر  ،وٓ جيـى ذًمـؽ ،ومنكـف يسـتحى ًمـف أن يسـدهو ،ومنذا وضمد اسكسون اًمُػرضمي ذم اًمصػ

 :سمسد اًمُػرضمي ذم اًمصػ ًمف طموًمتون

 .ومنكف يسد اًمػرضمي أن يؽقن اًمذي وضمد اًمػرضمي ظمورج اًمصالة، -1

   .ومنكف يسده ،ذم اًمصػ  اًمصػ ومرضمي أو ظمؾالً يمام ًمق أشمك رضمؾ وىمد وضمد ذم

يمام ًمق وضمـد اعمصـكم أمومـف ومرضمـي ذم اًمصـػ  :أن يؽقن اًمذي وضمد اًمػرضمي داظمؾ اًمصالة -1

 .وً ومنكف يؽره مشـقف إًمقفو قمرو ،ومنهنو إذا يموكً أمومف ومقسدهو، أمو إن يموكً همػم مؼوسمؾي ًمف ،اعمتؼدم

ـَ  اهللَإِنَّ » :وً طمـديٌ قمو شـي مرومققمـ :وافدفٔؾ ظتذ شتد افٍترج ♦ ِيقَن َظتَذ افَّتِذي َ تُف ُيَهت َُ
َوَماَلنِ

قَف  ٍُ ُِقَن افهي ُف  ,َيِه ًَ ًٜ َرَؾ ـْ َشدَّ ُؾْرَج ًٜ  اهللَُوَم ٚ َدَرَج  .(1)شهِبَ

   .(وإٓ ظـ يِّغ اإلمٚمِ ) :ؿقفف

   .ومنكف يؼػ قمـ يؿلم اسموم ،إذا ضموء اعملمقم ول جيد ومرضمي ذم اًمصػ

، وًمقىمـقف (2)ومـؼؾـف قمــ يؿقــف ^طملم وىمػ قمـ يسور اًمـبل  طمديٌ اسمـ قمبوس :وافدفٔؾ ♦

 .طملم أم سموًمـوس ذم مرض مقشمف ^أيب سمؽر قمـ يؿلم اًمـبل 

ُُِْْف ؾِف أن ُيَْبَِّف َمـ َيَقُم مًف) :ؿقفف ّْ    (.ؾ٘ن مل ُي

ومنكـف يــودي مــ اًمصـػ اعمتؼـدم مــ يرضمـع  ،أن يؼػ مـع اسمـوم أكف إذا ل يتؿؽـ اعملمقم :أي

ًمقعؾؿـف، وهـذا  :أو يتـحــح ًمـف ،سمدون أن جيره ،شملظمر وصؾ معل ،يو ومالن :ن يؼقلًمقصػ معف، يمل

 .اًمػعؾ ضمو ز

ٌٜ مل َتِهحَّ ) :ؿقفف    (.ؾ٘ن َصذَّ ؾذا َرـً

 .ذم اًمصػ ريمعي ل شمصح ريمعتف اً أكف إن صغم وطمده ومذ :أي

                                 
 يمؿواحلو(، 1163) «طمبون اسمـ»و(، 1559« )ظمزيؿي اسمـ»و(، 995« )موضمف اسمـ»و(، 11/131« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.3/151) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل، وصححف( 1/111« )اعمستدرك» ذم

 (.3919« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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أن اًمـفـل  :إصقًمقيأكف مقىمػ هُنل قمـف، واًمـفل قمو د ًمذات اعمـفل قمـف، واًمؼوقمدة  :وافًِٜ ♦

 .إذا قمود ًمذات اعمـفل قمـف اىمتضـك اًمػسود

َع َؾّذ ) :ؿقفف ـَ ْٝ  ,أو َوَؿَػ مًف آَخُر ؿبَؾ شجقدِ اإلمٚمِ  ,ثؿ َدَخَؾ   افهػِّ  اً وإن َر    (.َصحَّ

أزال ومرديتـف  سمجـقاره آظمـُر  صمؿ دظمؾ ذم اًمصػ سمعد ذًمؽ، أو أكـف صـّػ  ،مـ ريمع دون اًمصػ

أو ىمبـؾ أن  ،، ومنن ؾمـجد اسمـوم ىمبـؾ دظمقًمـف ذم اًمصـػومنن صالشمف صحقحي :ىمبؾ أن يسجد اسموم

 .ومال شمصح ،يدظمؾ معف أطمد

   .هذا إذا يمون ريمققمف دون اًمصػ ًمعذر، يملن خيشـك ومقات اًمريمعي

وملمو إن ل يؽـ صمؿي قمذر، ول خيش ومقات اًمريمعي ومال شمصح، وًمق دظمؾ ذم اًمصػ ىمبـؾ ؾمـجقد 

 .ومال يؾحؼ سمف همػمه ،ٕن اًمرظمصي وردت ذم اعمعذور :اسموم

 

 

 

 

 



 

 
 التعليل املكيع على  ساد املضتكيع

 
391 

 ل يف حكه االقتداءةةفص

 :ؿٚل ادٗفػ

َع اف ُبترَ  ,وٓ َمتـ وراَءه ,َيِهُح اؿ داُء ادتٖمقِم بٚإلمتِٚم   ادستِجِد وإن مل َيتَرهُ ] ِّ وـتذا  ,إذا َشت

تَػ إمتٍٚم ظتٍٚل ظتْٓؿ ,خِٚرَجف إن رأى اإلمَٚم أو ادٖمقمغَ  ِْ تقي ذَِراظت ,وَتِهتحي َخ ُِ ًُ تَرُه إذا ـتٚن اف ُْ  ًٚ وُي

َثرَ  ـْ َٖ ِظتتف َمْقِضتَع  ,ؾت َّ ـ٘مٚم ِتف   افىَّتِٚق وَتَىقي ٍٜ اْفتت ِٜ إٓ ِمتـ حٚجتت ُٜ ُؿًتقدِه بًتَد افهتتالةِ  ,ُ قب وإضٚفت

 ِٜ بِ َِ بَِؾ اف َْ َٞ ؿِتٔالً  ,ُمسَ  ََْْٔهت ؾ٘ن ـٚن َثؿَّ ِٕسٌٚء َفبِت ـَ تف ـَ  ,ِرْؾ ت ًْ تَرُه ُوؿتقُؾٓؿ بتَغ افستقاري إذا َؿَى ُْ وُي

 .[افهٍقَف 

 .مـ اعملمقم سمنمومف آىمتداءمًمػ ًمبقون أطمؽوم هذا اًمػصؾ قمؼده اعم

َع اف ُبرَ  ,وٓ َمـ وراَءه ,َيِهُح اؿ داُء ادٖمقِم بٚإلمِٚم   ادسِجِد وإن مل َيَرهُ ) :ؿقفف ِّ    (.إذا َش

 :ٓ خيِق مـ حٚف غ اعملمقم سموًمـسبي ٓىمتدا ف سموسموم،

سمـوم ذم أي مقوـع مــ اعمسـجد، ذم أن يؽقن اعملمقم داظمؾ اعمسجد، ومقصح ا تاممف سمو :إوػ

أو آظمـر اعمسـجد، سمشــرط أن يؽـقن معـف مــ يزيـؾ ومرديتـف، وأن يسـؿع اًمتؽبـػم،  ،أو أؾمػؾف ،أقماله

 .ًمقتؿؽـ مـ آىمتداء :أو اعمَُبؾِّغِ  ،ؾمقاًء ؾمؿعف مـ اسموم

أن هذا اعملمقم صغم ذم اعمسجد اًمذي سمـل ًمؾجامقمي، ومؽؾ مـ صغم ومقف ومؼـد صـغم ذم  :وافًِٜ ♦

   .اجلامقمي وحمّؾ  مؽون

 .ومنن اًمسـي أن شمؽقن اًمصػقف متصؾي :ومنكف شمورك ًمؾسـي ،وًمؽـف إذا يمون شملظمر قمـ اًمصػقف

 .(وـذا خِٚرَجف إن رأى اإلمَٚم أو ادٖمقمغَ ) :ؿقفف

   .أن يؽقن اعملمقم ظمورج اعمسجد :افثٕٜٚٔ

 يمـام ًمـق يمـون  وًمـق ذم سمعـض اًمصـالة، ،أن يرى اسموم أو اعمـلمقملم :ومتصح صالشمف سمشـرط

   .(1)، ويمذا ًمق يموكً اًمرؤيي مـ ؿمبوك وكحقهاًمسجقداًمريمقع ويراهؿ أصمـوء اًمؼقوم دون 

                                 
، أمومف سموب مـ ؿموهده ؾمقاء، اسموم وراء مـ مشوهدة يؽػقف ومنكف، اعمشوهدة اقمتؼمكو مقوع ويمؾ: ىمدامي اسمـ ىمول (1)
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 .ءوإمؽون آىمتدا ،وهق اًمرؤيي ،اعمؼتيض ًمؾصحيوضمقد  :وافًِٜ

 .(2)(1)مذهى إ ؿي اًمثالصميهق واًمؼقل سمعدم اؿمؽماط اًمصػقف روايي قمـ أمحد، و

ًمؼـقل قمو شـي ًمـسـوء  :ٓ يصـح آىمتـداءأكف  :وموعمذهى ،ومنن يمون اعملمقم يسؿع اسموم وٓ يراه

ـّ  ـّ  :ٓ تهِغ بهالة اإلمٚم»يصؾلم ذم طمجرهتو  يم  ،رواه اًمشـوومعل وهمـػمه «دوٕتف   حجتٚب ؾتُٕ٘

 .(3)وٕكف ٓ يؿؽـف آىمتداء سمف ذم اًمغوًمى

َػ إمٍٚم ظٍٚل ظْٓؿ) :ؿقفف ِْ    (.وَتِهحي َخ

   .اجلامقمي، ومنن صالة اعملمقملم معف صحقحي إذا يمون اسموم يصكم هبؿ ذم مؽون مرشمػع قمـ

واعملمقملم ذم اًمدور اًمسػكم أو اخلؾقة، أو يمـون  ،أن يؽقن اسموم ذم اًمدور اًمعؾقي :مثٚل ذفؽ

 .واعملمقمقن ذم إرض ومقصح ذًمؽ ،اسموم ذم مـؼم مرشمػع

ُٝ َرُشتقَل » :وومقف طمديٌ ؾمفؾ سمـ ؾمعد  :وافدفٔؾ ♦ تَٚصتذَّ ظَ  ^ اهللُِثؿَّ َرَأْيت َٓ ْٔ  :أي- َِ

تٚ -إظقاد وادْز افذي صْع فف َٓ ْٔ َِ َع َوُهَق َظ ـَ ٚ, ُثؿَّ َر َٓ ْٔ َِ َ َوُهَق َظ زَّ ـَ تَرى َؾَستَجَد ِ   ,َو ََ ْٓ ََ تَزَل اْف َٕ ُثتؿَّ 

تَٚل  ,ُثتتؿَّ َظتٚدَ  ,َأْصتِؾ ادِْْْتتَزِ  ََ تتاَّ َؾتتَرَ  َأْؿَبتَؾ َظتتَذ افَّْتتِٚس, َؾ َِ تتٚ افَّْتتُٚس  :َؾ َ ًْ  ,َأهيي تَا َصتتَْ َّٕ يقا :ُٝ َهتتَذاإِ ََْٖت  ,فَِ تت

قا َصاَلِت  ُّ َِّ ًَ  .(4)شَوفَِ 

 .وهق أصؾ اعمـؼم ،أكف صغم ذم مقوع أقمغم مـفؿ :وافنٚهد ؾٔف 

قي ذَِراظ) :ؿقفف ُِ ًُ َرُه إذا ـٚن اف ُْ َثرَ  ًٚ وُي ـْ َٖ    (.ؾ

                                
 

 يموكً وإن. سمف آىمتداء يؿؽـف ذًمؽ ومنن، وراءه اًمذي اًمصػ ـمرف ؿموهده أو، يسوره قمـ أو، يؿقـف قمـ أو

 .(151 /1) ىمدامي ٓسمـ اعمغـل. اًمصالة صحي وموًمظوهر، اًمصالة أطمقال سمعض ذم تصؾ اعمشوهدة

 .(53 /3) اًمػروع وشمصحقح اًمػروع (1)

، واًمعثقؿلم، إسمراهقؿ سمـ وحمؿد، اعمرداوي: واظمتوره اًمصػقف، اشمصول يشـؽمط أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .قمروموً  فموهراً  شمبوقمداً  اًمصػقف شمتبوقمد ٓ سمحقٌ اًمعرف، إمم ومقف يرضمع ًمصػقفا واؿمؽماط

 .(151 /1) ىمدامي ٓسمـ اعمغـل (3)

 (.511« )مسؾؿ»و(، 917« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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 .واًمصالة صحقحي ،ومليمثر ومقؽره وً إذا يمون اًمعؾق ذراقم

ًٍ  :وافدفٔؾ ♦ ـِ صَموسمِ َْكَصوِريِّ طمديٌ قَمِديِّ سْم ْٕ ـِ َيوؾمــر  أن رضمالً » :ا ِر سْمـ ُف يَمـوَن َمـَع قَمـام  طمّدصمف َأك 

َم وًْمـؿَ سمِ  وُس َأؾْمـَػَؾ ِمـْـُف، وَمَتَؼـد  ـوٍن ُيَصـكمِّ َواًمــ  ٌر َوىَموَم قَمغَم ُديم  َم قَمام  اَلُة، وَمَتَؼد  ًْ اًمص  ـِ وَمُلىِمقَؿ طُمَذْيَػـُي َدا ِ

َبَعُف قمَ  ـْ َصاَلشمِفِ وَمَلظَمَذ قَمغَم َيَدْيِف وَموشم  ٌر ِم ٌر طَمت ك َأْكَزًَمُف طُمَذْيَػُي، وَمَؾام  وَمَرَغ قَمام  َأَلْ شَمْسـَؿْع  :ىَموَل ًَمـُف طُمَذْيَػـيُ  ،ام 

ْقمَ  :َيُؼقُل   اهللَِرؾُمقَل  ََ ُجُؾ اْف ْحتَق َذفِتَؽ  ,إَِذا َأمَّ افرَّ َٕ ْؿ َأْو  ِٓ تِٚم ََ ـْ َم تٍٚن َأْرَؾتَع ِمت َُ تْؿ ِ  َم َُ  .؟َؾتاَل َي

َبْعُتَؽ طِملَم َأظَمْذَت قَمغَم َيَدي   :رٌ ىَموَل قَمام      .(1)«ًمَِذًمَِؽ اشم 

َّ إٔف َأمَّ افَّْتَٚس بِ » :وذم طمديٌ طمذيػي  تٚنٍ ْٚفتت َـّ ـِ َظتَذ ُد ِٔهتِف  ,َدانِ ِّ ََ ًُقدٍ بِ ََٖختَذ َأُبتق َمْست َؾ

ـْ َصاَلتِِف َؿَٚل  اَّ َؾَرَ  ِم َِ قا يُ  :َؾَجَبَذُه, َؾ ُٕ ٚ ـَ ُْؿ  ْؿ َأهنَّ َِ ًْ ـْ َذفِتَؽ َأمَلْ َت ْقَن َظ َٓ تْرُت ِحتَغ  ,َبتَذ  :َؿتَٚل  ؟ْْ ـَ َؿتْد َذ

 .اً ومليمثر ُيعدخ يمثػم وً ٕن ذراقم :، واًمتحديد سموًمذراع(2)شَمَدْدَتِْل

ذم صـالة اًمـبـل  حلديٌ ؾمفؾ سمـ ؾمـعد  :وٓ سملس سموًمعؾق اًمقسـػم يمدرضمي اعمـؼم وكحقهو

 يػضــل إًمقـف مــ رومـع اًمبصــر ذم وٕن اًمـفـل معؾـؾ سمـام (3)-وهل درضمي اعمــؼم-ذم أصؾ اعمـؼم  ^

 .ومقؽره ،وهذا يؽقن ذم اًمؽثػم ،اًمصالة

 وًمؽـ يستثـك مـ اًمؽراهي طموًمتون:   

   .(4)^ومقجقز يمام ومعؾ اًمـبل  ،إذا يمون سمؼصد اًمتعؾقؿ ومورشمػع ًمػموه .1

ومـال سمـلس سمـف، يمـام ًمـق صـغم اسمـوم وظمؾػـف  ،إذا يمون مع اسموم أطمٌد يسوويف ويزيؾ ومرديتـف .1

   .ومال يمراهي ،وسمؼقف اًمصػقف أكزل مـف ،ًمف صػ مسووٍ 

                                 
 . فقل ظموًمد أسمق وومقف، وعقػ وإؾمـوده(، 199 /3) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1559« )داود أسمق» أظمرضمف (1)

 «اًمسـي ذح» ذم واًمبغقي(، 1113) «طمبون اسمـ»و(، 1513) «ظمزيؿي اسمـ»و(، 597« )وددا أسمق» أظمرضمف (1)

 (.1/711« )إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي وصححف(، 198 /3) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 831)

 (.511« )مسؾؿ»و(، 917« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.511« )مسؾؿ»و(، 917« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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   (.ـ٘مٚم ِف   افىَِّٚق ) :ؿقفف

 .يؽره ًمإلموم أن يصكم داظمؾ اعمحراب سمال طموضمي :هق اعمحراب، ومقؼقل :افىٚق

ي قمــ وور ومنكف يستؽم قمـ سمعض اعملمقملم ومال يروكـف، ،أكف إذا يمون داظمؾ اعمحراب :وافًِٜ ♦

   .اسمـ مسعقد اًمـفل قمـ ذًمؽ

  :يستثـك مـ ذًمؽ وًمؽـ •

يمـام ًمـق وـوق اعمسـجد ويمثـر اًمــوس ومـال يؽـره ًمإلمـوم أن يتؼـدم ويؽـقن ذم  :ظْد احلٚجتٜ (1

 .ٕضمؾ احلوضمي :اعمحراب

ٕن اًمعؾــي  :ومـال يمراهــي اً يمــام ًمـق يمــون صــغػم :إذا مل يّْتع ادحتتراب متـ رؤيتتٜ ادتتٖمقمغ فتف (1

   .ل يتعذر رؤيي اسمومٕكف  :اكتػً، ومثؾف إذا صغم ظمورج اعمحراب وؾمجد ذم اعمحراب

ِظف َمْقِضَع ) :ؿقفف َّ وَتَىقي ِٜ اْفت    (.ُ قب

 .يؽره ًمإلموم أن يتطقع ذم مقوع صالشمف اعمؽتقسمي اًمذي أم اًمـوس ومقف :أي

ِٚمِف افَّتِذي َصتذَّ ؾِٔتِف » :وً مرومققم طمديٌ اعمغػمة سمـ ؿمعبي  :وافدفٔؾ ♦ ََ َٓ ُيَهعِّ اإِلَمُٚم ِ  ُم

 َّ َٜ اْفت ُ قَب ك َظْْفُ َح َّ  ,ُْ  .(1)شك َيَ َْحَّ

َمـومُ » :أكف ىمول وٕكف ورد قمـ قمكم  َؿ اْسِ عْ  ،إَِذا ؾَمؾ  ـْ َمَؽوكِـفِ  ،َلْ َيَتَطـق  َل ِمـ َأْو  ،طَمت ـك َيَتَحـق 

  .(2)«َيْػِصَؾ سَمْقـَُفاَم سمَِؽاَلمٍ 

ٍٜ ) :ؿقفف    (.إٓ ِمـ حٚج

يصـكم ومقـف  وً ضمي، يملن ٓ جيـد مؽوكـجيقز ًمإلموم أن يتطقع ذم مؽوكف سمال يمراهي إذا يمون هـوك طمو

 .وهق حمتوج ٕن يتـػؾ ذم اعمسجد

 أن اًمؽراهي شمبقحفو احلوضمي :وافَٚظدة. 

                                 
 (.1/171« )إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي ووعػف(، 1118) «موضمف اسمـ»و(، 616« )دداو أسمق» أظمرضمف( 1)

 (.1/335« )اًمػتح» ذم طمجر اسمـ وطمسـف(، 1/199) «ؿمقبي أيب اسمـ» أظمرضمف (1)
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 .يمام شمؼدم ،أمو إن ل حيتٍ إمم اًمتـػؾ ذم اعمسجد، ومنن إومضؾ أن يتـػؾ ذم سمقتف

ِٜ ) :ؿقفف بِ َِ بَِؾ اف َْ ُٜ ُؿًقدِه بًَد افهالةِ ُمسَ     (.وإضٚف

  .اًمؼبؾي ىمبؾ اكصـراومف ًمؾؿلمقملم اًمؼعقد سمعد ؾمالمف مستؼبالً يؽره ًمإلموم أن يطقؾ 

 :وظِٜ افُراهٜ ♦

ــنن اًمـبــل  :أن هــذا ظمــالف اًمســـي .1 يمــون مؼــدار ضمؾقؾمــف ىمبــؾ آكصـــراف إمم ضمفــي  ^وم

تَٚن » :ىموًمـً حلديٌ قمو شـي  :...اًمؾفؿ أكً اًمسالم :، وىمقلوً اعملمقملم سمؼدر آؾمتغػور صمالصم ـَ

َِّ  ^ افَّْبِلي  تقُل إَِذا َش َُ تَداَر َمتٚ َي َْ ْد إَِّٓ ِم ًُ َْ ت :َؿ مَلْ َي ُٓ تاَلمُ افِ َٝ افسَّ ت ْٕ تاَلمُ  ,ؿَّ َأ َٝ َيتٚ َذا  ,َوِمْْتَؽ افسَّ ت ـْ َتَبَٚر

َرامِ اْفتَج  ـْ  .(1)شاَلِل َواإِل

  .ومقف طمبسًو ًمؾؿلمقملم طمقٌ ىمد جيدون طمرضمًو ذم ىمقومفؿ ىمبؾ اكٍماومف إًمقفؿ أن .1

َٞ ) :ؿقفف ـَ  ؿِٔالً  ؾ٘ن ـٚن َثؿَّ ِٕسٌٚء َفبِ ْؾ ََْْٔكِ    (.ف

ومنن اسموم يؾبٌ ىمبؾ اكصـراومف قمــ ضمفـي اًمؼبؾـي، وذًمـؽ طمتـك يـصــرف  ،إذا يمون معفؿ كسوء

وموعمـلمقم  ،ٕكف إذا يمون اسمـوم مسـتؼبؾ اًمؼبؾـي :وٓ حيصؾ شمزاطمؿ ذم ظمروضمفؿ ،اًمـسوء ىمبؾ اًمرضمول

   .مـفل قمـ آكصـراف

ًْ  طمـديٌ ُأمِّ ؾَمــَؾَؿَي  :وافتدفٔؾ ♦ تتَٚن َرُشتقُل » :ىَموًَمـ َؿ َؿتتَٚم افَِّْستُٚء ِحتتَغ  ^ اهللِـَ َِّ إَِذا َشت

فُ  َّ َْوتل َتْسِِٔ ِٚمِف َيستر ,َي ََ ُٞ ُهَق ِ  َم ُُ ّْ َُقمَ  اً َوَي َأن   :-َأقْمَؾـؿُ  اهلُلوَ -َكَرى » :ىَموَل اًمزهري .شَؿْبَؾ َأْن َي

ـ   ضَمولِ َذًمَِؽ يَموَن ًمَِؽْل َيـْصـرَف اًمـَِّسوُء ىَمْبَؾ َأْن ُيْدِريَمُف ـْ اًمرِّ  .(2)«َأطَمٌد ِم

ـَ افهٍقَف ) :ؿقفف ًْ َرُه ُوؿقُؾٓؿ بَغ افسقاري إذا َؿَى ُْ    (.وُي

 وىمقف اعملمقملم سملم اًمسقاري ًمف طموًمتون: 

   .وٓ يمراهي ،ومتصح ،ووـقؼ اعمؽون ،وؿمدة اًمزطموم ،أن يؽقن حلوضمي، يمؽثرة اًمـوس :إوػ

                                 
 (.591« )مسؾؿ» أظمرضمف( 1)

 (.879« )اًمبخوري» أظمرضمف( 1)
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و » :ًمؼـقل أكـس  :ًمسقاري اًمصػقفأن يؽقن ًمغػم طموضمي، ومقؽره إذا ىمطعً ا :افثٕٜٚٔ يُمــ 

ـَقاِري» :وىمـقل ىمـرة ، (1)«^ اهللَِكت ِؼل َهَذا قَمغَم قَمْفِد َرؾُمقِل  ـاَلِة سَمـلْمَ اًمس  ـِ اًمص  و ُكـَْفـك قَمـ  ،يُمــ 

 .(2)«اً َوُكْطَرُد قَمـَْفو ـَمْرد

 

 

 

 

 

 

                                 
 اسمـ وصححف(، 811) «اًمـسو ل»و(، 119) «اًمؽممذي»و(، 637« )داود أسمق»و(، 18/316« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/578« )اًمػتح» ذم طمجر

 «اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 1119) «طمبون اسمـ»و(، 1567) «ظمزيؿي اسمـ»و(، 1991« )موضمف اسمـ» أظمرضمف (1)

 .وصححف( 1/118)
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 فصل يف األعذار املضك   للجنع  واجلناع 

 :ؿٚل ادٗفػ

َذُر بَسْ ] ًْ ٍٜ مريٌض وُي ٍٜ ومجٚظ ًَ  ,َرةِ ضًتٍٚم ُُم تٌٚج إفٔتفتوَمتـ بَِحْوت ,ومداؾٌِع أحَد إَْخَبَثْغِ  ,ِك مُجُ

ٍر ؾٔف ,أو َؾقاتِف ,وخٚنٌِػ مـ َضِٔٚد مٚفِف  ,أو ُشتِىٚنٍ  ,أو ظذ ٍِٕسف متـ رَضرٍ  ,أو مقِت َؿريبِف ,أو رَضَ

ِٜ َؽريٍؿ وٓ رَء مًف ٍٜ  ,أو ُمالَزَم ََ ًُٕٚسٍ  ,أو مـ ؾقاِت ُرْؾ  ِٜ َب َِ َىرٍ  ,أو َؽ َّ وبِتريٍح  ,أو َوْحتؾٍ  ,أو َأًذى بِ

 ٍٜ َّ
ٍٜ ُميِِ  .[بٚردةٍ صديدةٍ   فِٔ

 :أي- ًمقضمـقب طمضـقر اجلؿعـي واجلامقمـي هذا اًمػصؾ قمؼده اعممًمػ ًمبقـون إقمـذار اعمسـؼطي

 .-متك وضمدت ؾمؼط وضمقب احلضقر

ذم طمضقر اسكسـون ًمؾجامقمـي  ومؽؾام يمون، اعمشؼي دمؾى اًمتقسـػم :وهذا افٍهؾ مبْل ظذ ؿٚظدة

   .طمرج ومشؼي متقؼـي، ومنكف ُيعذر سمذًمؽ

ٍٜ مريٌض ) :ؿقفف ٍٜ ومجٚظ ًَ ِك مُجُ َذُر بَسْ ًْ  (.وُي

   .ذيمر اعمصـػ  ؾي مـ إقمذار يعذر معفو سمؽمك اجلامقمي واجلؿعي

أو سمعض أضمزا ـف، ومـنذا  ،وهق اقمتالل اًمصحي، ؾمقاء يمون ذم  قع اًمبدن ،اعمرض :أول إظذار

  .ومنكف يعذر سمؽمك اجلؿعي واجلامقمي ،اسكسون مرض

 .(1)أن يصكم سموًمـوس  وأمر أسمو سمؽر ،عمو مرض ُّتؾػ قمـ اعمسجد ^أن اًمـبل  :وافدفٔؾ

   (.ومداؾٌِع أحَد إَْخَبَثْغِ ) :ؿقفف

واًمغو ط، وُيؾحـؼ هبـام اًمـريح، ومـنذا يمـون اسكسـون  ،اًمبقل :وإخبثٚن :ُمداومِع إظمبثلم :افثٚن

 .ومنكف معذور سمؽمك اجلؿعي واجلامقمي ،طمد إظمبثلميداومع أ

تٚمِ » :وً مرومققمـ طمـديٌ قمو شـي  :ويدل فذفؽ ♦ ًَ  افىَّ
تُف  ,َٓ َصتاَلَة بَِحوتترةِ ًُ

َٓ ُهتَق ُيَداؾِ َو

                                 
 .قمو شي طمديٌ مـ( 118« )مسؾؿ»و(، 661« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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َْخَبَثٚنِ  ْٕ  .(1)شا

وقمدم اخلشقع ومقفو، وهذا ظمؾؾ ذم كػـس  ،وٕن اعمداومعي شممدي إمم اكشغول اًمؼؾى قمـ اًمصالة

امقمي ظمؾٌؾ ذم أمٍر ظمورج قمـ اًمعبودة، واعمحوومظي قمغم مو يتعؾـؼ سمـذات اًمعبـودة أومم اًمعبودة، وشمرك اجل

  .مـ اعمحوومظي قمغم مو يتعؾؼ سملمر ظمورج

ةِ ضًٍٚم ُُم ٌٚج إفٔف) :ؿقفف    (.وَمـ بَِحْْضَ

  :ومنكف يعذر سمؽمك اجلؿعي سمؼققد صمالصمي إذا طمضـر اًمطعوم ويمون يشتفقف، :افثٚفٞ

   .ومال يؽمك اجلامقمي ،اًمطعوم همػم طمووـر ومنذا يمون :حوقر افىًٚم -1

   :ومال يؽمك اجلامقمي ،أمو إن يمون همػم حمتوج إًمقف :فِىًٚم ًٚ أن يُقن ُم ٚج -1

ْؿِريِّ طمديٌ  :واًمدًمقؾ ـِ ُأَمق َي اًمض  ُٝ َرُشقَل اهللِ » :ىَموَل  ، قَمْؿِرو سْم ـَ ِتِػ  ^َرَأْي ـْ  َ زي ِمت َُيْ

ٚ ,َصٚةٍ  َٓ َؾ ِمْْ ـَ َٖ اَلةِ َؾُدِظَل إَِػ  ,َؾ غَ  , افهَّ ُِّ ت َٚم َوَضَرَح افسِّ ََ ْٖ  ,َؾ ت ومُحِؿـؾ قمـغم أكـف ل  (2)شَوَصتذَّ َومَلْ َيَ َقضَّ

   .ًمقس يمغػمه ٓ شمشغؾف طموضمي اًمطعوم ذم صالشمف ^ًمؾطعوم، أو أن اًمرؾمقل  وً يؽـ حمتوضم

ـ ، ويمذا مـوً ٓ يتؿؽـ مـف ؿمـرقم وموًمصو ؿ مثالً  :ًٚ وصترظ ًٚ مـ افىًٚم حس ًٚ أن يُقن م ُّْ -3

، ومنذا وضمدت هذه اًمشـروط ضمـوز ًمـف شمـرك وً أو ل يـضٍ اًمطعوم ٓ يتؿؽـ مـف طمس ،ٓ يؿؾؽ اًمطعوم

  .اجلؿعي واجلامقمي

َنتتُٚء » :وً مرومققمــ طمــديٌ قمو شــي اعمتؼــدم، وطمــديٌ أكــس  :وافتتدفٔؾ ♦ ًَ َب اْف إَِذا ُؿتترِّ

ِيقا َصاَلَة  اَلُة َؾْٚبَدُءوا بِِف َؿْبَؾ َأْن ُتَه ؿْ َّ اْفتَوَحوترْت افهَّ ُُ ـْ َظَنتٚنِ قا َظ ُِ َج ًْ َٓ َت ِرِب, َو وٕكـف ، (3)شٌْ

  .وأريموهنو ،م اًمصالة قمغم اًمطعوم اؿمتغؾ ىمؾبف قمـ ظمشققمفو، ورسمام اؾمتعجؾ ذم ؾمجقدهوإذا ىمدّ 

                                 
 (.569« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.355« )مسؾؿ»و(، 198) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.557« )مسؾؿ»و(، 671« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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ٍر ؾٔف ,أو َؾقاتِف ,وخٚنٌِػ مـ َضِٔٚد مٚفِف) :ؿقفف    .(أو رَضَ

رر، يمــلن يؽــقن قمـــده مــول أو اًمػــقات أو اًمضـــ ،إذا ظمشـــك قمــغم موًمــف مـــ اًمضـــقوع :افرابتتع

 .وخيشـك إذا ذهى ًمؾصالة أن يضـقع موًمف أو كوىمتف، أو أن ُيسـرق وكحق ذًمؽ

سملن يضؾ ًمف سمعػم ومقخشـك إن وىمػ واكتظـر اجلامقمـي أن يػـقت اًمبعـػم وٓ  :أو خينتك افٍقات

 .وكحق ذًمؽ ،أو يذهى اًمذ ى سمغـؿف جيده،

ومقعذر، ًمؽـ قمؾقـف  ق ذهى يصكم ٓطمؽمقوًم ،يملن يؽقن ًمف ـمعوم قمغم اًمـور :أو خينتك افوترر

 .ذم اعمرات إظمرى أن يراقمل وىمً اًمصالة

   .(أو مقِت َؿريبِف) :ؿقفف

أو رومقـؼ وكحـقه، يمـلن شمؽـقن اجلامقمـي ىمـد طمضــرت، وىمـد  ،إذا ظمشـل مقت ىمريى :اخلٚمس

طمضـر اًمؼريى وكحـقه اعمـقت، ومقخشــك إن ذهـى يصـكم أن يؿـقت صـوطمبف، وهـق سمحوضمـي إمم أن 

   .ومقعذر ،وكحق ذًمؽ، أو أكف يشؼ قمؾقف ومراىمف ومقشقش قمغم ظمشققمف ،ًمؽل يؾؼـف :بفيؽقن سمجوك

أو ٓ يقضمـد مــ يؿروـف، وؾمـقاء ذم ذًمـؽ أن  ،وؾمقاء ذم ذًمـؽ أن يؽـقن قمــده مــ يؿروـف

 .أو مـ حيتوج ًمذهوٍب إًمقف ،يؽقن اًمؼريى أو اًمرومقؼ وكحقمهو ممـ طمقًمف

ـَ قُمَؿرَ  طمديٌ :وافدفٔؾ ♦ ْٔتٍؾ » : َكوومٍِع َأن  اسْم ٍَ ُٕ ـِ  تِرو ْبت ّْ ـِ َظ ـَ َزْيتِد ْبت َٔد ْبت
ًِ ُذـَِر َفتُف َأنَّ َشت

تتَٚن َبتتْدِريّ  ـَ تتٚرُ  ًٚ َو َٓ تتَٚػ افَّْ ًَ تتَد َأْن َت ًْ ْٔتتِف َب َٛ إَِف , َؾَرـِتت
ٍٜ تت ًَ ُٜ َوَتتتَرَك  ,َمتتِرَض ِ  َيتتْقِم مُجُ تت ًَ ُّ ْٝ اجْلُ َبتت َواْؿَسَ

 َٜ ًَ ُّ  .(1)شاجْلُ

   .(أو ظذ ٍِٕسف مـ رَضرٍ ) :ؿقفف

إذا ظمشـل قمغم كػسف اًمضـرر إذا ذهى ًمؾؿسجد، يملن يؽقن ذم ـمريؼـف ؾَمـُبٌع وكحـق  :افسٚدس

  .أو خيوف قمغم أهؾف أو وًمده ،ذًمؽ ومقمذيف

                                 
 (.3999« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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 .(أو ُشِىٚنٍ ) :ؿقفف

إذا ظمشـل مـ اًمسؾطون، يملن خيوف إذا ظمرج أن يؿسـؽف إمـػم اًمظـول اًمـذي يبحـٌ  :افسٚبع

   .قمـف

ِٜ َؽريٍؿ وٓ رَء مًف) :ؿقفف    .(أو ُمالَزَم

ًمغريؿ وٓ ؿمـلء معف، وهمريؿف يمذيـف  وً إذا ظمشـل مـ مالزمي اًمغريؿ، يملن يؽقن مديـ :افثٚمـ

 .أمو إن يمون قمـده مول ومال يعذر ،ومنكف يعذر ،إذا ظمرج ويطؾى اعمول

ٍٜ ) :ؿقفف ََ    (.أو مـ ؾقاِت ُرْؾ

 وخيشــك إن وىمـػ وذهـى ًمصـالة اجلامقمـي أن شمػـقت -ًمف رومؼي :أي- ،ومقات اًمرومؼي :اف ٚشع

 .اًمرومؼي، واًمسػر مبوح ومقعذر

   .وضمقد اعمشؼي واحلرج :ظذارْلذه إ وافًِٜ ♦

ًُٕٚسٍ ) :ؿقفف  ِٜ َب َِ    .(أو َؽ

أو اًمسـػر، وًمـق  ،قمـد همؾبي اًمـعوس، يملن يؽـقن رضمـؾ سمـف كعـوس ؿمـديد مــ اًمتعـى :فًٚصترا

قعـذر سمـؽمك وم ،ومقـوم ويمظمر اًمصـالة قمــ وىمتفـو ،اكتظر صالة اجلامقمي ومرسمام اىمتضـك أن يغؾبف اًمـعوس

 .اجلامقمي طمقـفو

َىرٍ ) :ؿقفف َّ    .(أو َوْحؾٍ  ,أو َأًذى بِ

   .هق اًمطلم اًمرىمقؼ :سموًمقطمؾ أو اعمطر، واًمقطمؾ يتلذىإذا يمون  :احلٚدي ظنتر

أو سمـؼمودة  ،، يمـلن شمبتـؾ صمقوسمـف سمشـدةاً ومنذا أمطرت اًمسامء وظمشـل أن يتلذى سمـوعمطر أذًى فمـوهر

   .طلم ذم ـمريؼف ًمؾؿسجد، ومنكف يعذر سمؽمك اجلامقميسموًمقطمؾ واًم يتلذىاجلق وكحقه، أو ظموف أن 

ـُ قُمَؿــَر ذِم ًَمْقَؾــٍي سَمــوِرَدٍة سمَِضــْجـَوَن، صُمــؿ  ىَمــوَل » :طمــديٌ كــوومع ىمــول :وافتتدفٔؾ ♦ َن اسْمــ َصــؾخقا ذِم  :َأذ 

ــو َأن  َرؾُمــقَل  َك كــ ^ اهللِِرطَمــوًمُِؽْؿ، وَمَلظْمؼَمَ ُن، صُمــؿ  َيُؼــقُل قَمــ وً يَمــوَن َيــْلُمُر ُمَمذِّ ــَمذِّ ــِرهِ ُي قا ِ   :غَم إِصْم ِي َٓ َصتت َأ
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َحٚلِ  ِٜ اْفَبِٚرَدة ,افرِّ َِ ْٔ َِّ َّ َأْو  ,ِ  اف رِ اْفت ٍَ  ِ  افسَّ
   .(1)شىَِرةِ

   .وٓ يعذر سمؽميمفو ،أو اًمقطمؾ، ومنن اجلامقمي شمؾزمف ،أمو إن ل يؽـ هـوك وـرر سموعمطر

ٍٜ ) :ؿقفف َّ
ٍٜ ُميِِ  (.وبِريٍح بٚردةٍ صديدةٍ   فِٔ

 :ًمريح اًمشديدة اًمبوردة ذم اًمؾقؾـي اعمظؾؿـي، وموؿمـؽمط اعممًمـػ هـذه اًمؼقـقد اًمثالصمـيا :افثٚن ظنتر

  .ًمػمظمص ًمف سمؽمك اجلؿعي واجلامقمي

  .ذم ًمقؾي مظؾؿي - 3 .ؿمديدة -1 .أن شمؽقن سموردة -1

ًْ ًَمْقَؾـٌي ذَ  ^ اهللِإِن  َرؾُمقَل » :ىمول طمديٌ اسمـ قمؿر :وافدفٔؾ َن إَِذا يَموَك اُت يَموَن َيْلُمُر اعُمَمذِّ

 .(3()2)«...سَمْرٍد َوَمَطرٍ 

 

 

 

 

                                 
 (.697« )مسؾؿ»و(، 631« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.697« )مسؾؿ»و(، 666« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 سموردة يموكً إذا سمؾ ظؾؿي،م ًمقؾي ذم يمقهنو يشؽمط ٓ أكف: اعمذهى مـ واعمشفقر اعمذهى، ذم اًمقضمفلم أطمد هذا (3)

 .اسكسون قمغم مشؼي ومقفو ٕن: واجلامقمي اجلؿعي سمؽمك ومقفو يعذر ومنكف، ؿمديدة
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 : ؿٚل ادٗفػ

َزُم ادريَض افهالُة ؿٚناً ] ِْ ٔ ,ؾ٘ن َظَجتَز ؾًتذ َجْْبِتف ,اً ؾ٘ن مل َيْسَ ىِْع ؾَٚظد ,َت َِ ِْ  ,ًٚ ؾتْ٘ن َصتذَّ ُمْستَ 

 َصحَّ 
ِٜ َِ ْب َِ ُوف ,اً وشٚجد ًٚ راـً ,وُيقِمئُ  ,وِرْجاَله إػ اف ٍِ ِْْٔتف ,ظـ افرـقدِ  وخَيْ ًَ  ب

َٖ ؾتْ٘ن  ,ؾ٘ن َظَجَز َأْوَمت

تتَؾ إػ أَختترِ  ََ  َ ْٕ َٖ  ,وإن َؿتتَدَر ظتتذ ؿِٔتتٍٚم وُؿًتتقدٍ  ,َؿتتَدَر أو َظَجتتَز   َأثْٚنِٓتتٚ ا دوَن ُرـتتقٍد وُشتتجقدٍ َأْوَمتت

ٔ ,اً وُشجقدٍ ؿٚظد ,بُرـقٍد ؿٚناً  َِ ِْ ٔتِٚم دُِتد ًٚ ودَِِريٍض افهالُة ُمْسَ  َِ تدرةِ ظتذ اف َُ ٍٛ متع اف اواةٍ بَتقِل ضبٔت

ٔتٚمِ  اً وٓ َتِهحي صالُتف ؿٚظتد ,مسِِؿٍ  َِ ِٜ وهتق ؿتٚدٌر ظتذ اف ِٜ  ,  افستٍْٔ  :وَيِهتحي افٍتْرُض ظتذ افراحِت

َٖذِّي فَقْحؾٍ  َٜ اف  َٔ َرضِ  ,َخْن َّ ِْ
   .[ٓ فِ

 :واعمراد هبو هـو صمالصمي  ع قمذر، :إظذار

   .اخلقف -3 .اًمسػر -1 .اعمرض -1

   :ًمبقون يمقػقي صالة أهؾ إقمذار، وسمدأ سملول إقمذار وهق اعمرض :بواعممًمػ قمؼد هذا اًمبو

َزُم ادريَض افهالُة ؿٚناً ) :ؿقفف ِْ    (.َت

   .اً شمؾزم اعمريض يمام شمؾزم اًمصحقح صػي وقمدد اًمصالة

   .وكحقه ،أو رضمؾ ،أو ضمدار ،وًمق اشمؽل قمغم قمصو ومقؾزمف أن يصكم ىمو امً  :وظذ هذا •

ًْ يِب سَمَقاؾمـػمُ  :ىمول صـلم طمديٌ قمؿران سمـ طم :وافدفٔؾ ♦ ًُ اًمـ بِـل   ،يَموَك ـْ  ^وَمَسـَلًْم قَمـ

اَلِة، وَمَؼوَل  ِٚظد ,َصؾِّ َؿٚنِاً » :اًمص  ََ ٍٛ اً َؾِْ٘ن مَلْ َتْسَ ىِْع َؾ َذ َجْْ ًَ    .(1)«, َؾِْ٘ن مَلْ َتْسَ ىِْع َؾ

   (.اً ؾ٘ن مل َيْسَ ىِْع ؾَٚظد) :ؿقفف

 .وً ضموًمسقـتؼؾ إمم اًمصالة ومإذا ل يستطع اًمؼقوم 

َط َرُشتقُل » :ىمول طمديٌ أكس  :وافدفٔؾ ♦ ََ ـْ َؾتَرٍس َؾُختِدَش  ^ اهللَِش َأْو َؾُجِحتَش  ,ِمت

                                 
 (.1117« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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تقُدهُ  ًُ َٕ ِْٔف  َِ َْٚ َظ ِْ , َؾَدَخ ـُ َّ َْي ْٕ ُف ا َي تاَلُة َؾَهتذَّ َؿِٚظتد ,ِص تقد ,اً َؾَحوتترْت افهَّ ًُ َْْٔٚ ُؿ َِّ ، وطمـديٌ (1)شاً َؾَهت

 .قمؿران سمـ طمصلم 

 ـ اًمؼقوم صقرشمونويدظمؾ ذم اًمعجز قم:   

   .وً يمؾق اً أن يعجز قمـ اًمؼقوم قمجز :إوػ

أو  ،أو طمـرج ،أكـف إمـو أن يؾحؼـف وــرر :أن يشؼ قمؾقف اًمؼقوم مشؼي ؿمديدة، وووسمطفو :افثٕٜٚٔ

  .ف ذم شملظمر سمر وً أل مـ اًمقىمقف، ويقدخ أكف ضمؾس، أو يؽقن ؾمبب

   (.ؾ٘ن َظَجَز ؾًذ َجْْبِف) :ؿقفف

 .حلديٌ قمؿران اعمتؼدم :صغم قمغم ضمـبف اً وىموقمد ،ة ىمو امً إذا ل يؼدر قمغم اًمصال

ويػعـؾ  ،أن يضطجع قمغم اجلــى إيســر، أو إيؿــ :وصٍٜ صالة ادوىجع ظذ اجلْٛ* 

مو هق إيســر ًمـف، ومـنن اؾمـتقيو ومـوًمقؿلم أومضـؾ، ويؽـقن وضمفـف إمم اًمؼبؾـي، ومـنن ل يؽــ قمــده مــ 

رأؾمف سموًمريمقع واًمسـجقد إمم ضمفـي صـدره، وجيعـؾ ف، يقمئ سمشمقضّم  يقضمفف ًمؾؼبؾي صغم قمغم أي وضمفٍ 

 .ف سموًمريمقع إيامءه سموًمسجقد أظمػض مـ إيام

ٔ) :ؿقفف َِ ِْ  َصحَّ  ,ًٚ ؾْ٘ن َصذَّ ُمْسَ 
ِٜ َِ ْب َِ    (.وِرْجاَله إػ اف

 ،قمـغم فمفـره، ورضمـاله إمم اًمؼبؾـي وً ومنكف يصكم مستؾؼق ،قمغم ضمـبف وً اًمصالة مضطجع تإذا شمعذر

إومضؾ أن يصـكم قمـغم ضمـبـف،  :ه احلوًمي داظمؾي ذم اًمتل ىمبؾفو، ومقؼقًمقنأن هذ :وادنٓقر مـ ادذهٛ

 .(2)وجيقز ًمف أن يستؾؼل قمغم فمفره ورضماله إمم اًمؼبؾي

ُوف ظـ افرـقدِ  ,اً وشٚجد ًٚ وُيقِمُئ راـً) :ؿقفف ٍِ    (.وخَيْ

 :ومنكـف يـقمئ سمـوًمريمقع واًمسـجقد، وجيعـؾ اًمسـجقد أظمػـض ،أو قمـغم ضمــى ،اً إذا صغم ىموقمـد

                                 
 (.111« )مسؾؿ»و(، 1111« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 قمغم اًمصالة قمغم اًمؼدرة عم ذًمؽ ومعؾ وًمق ضمـبف، قمغم اًمصالة قمـ قمجز إذا إٓ ذًمؽ يػعؾ ٓ أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

، واًمبفقيت، واًمشورح، ىمدامي اسمـ: واظمتوره مضطجعًو، صالشمف شمعذر قمـد إٓ، مستؾؼقوً  يصكم ٓ: ومقؼقًمقن شمصح، ل ضمـى

 .واًمعثقؿلم
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 ،ومقجعؾـف قمــد اًمعـذر أظمػـض مــف ،مـ اًمريمقع ذم طمؼ اًمؼـو ؿ أظمػُض  ًمسجقد ًمؾؼو ؿِ ٕن ا :وذفؽ

 .ومؽذا ذم طمؼ اًمعوضمز ،ذم طمؼ اًمؼو ؿ وً ورومع ،وً ٓظمتالومفام ظمػض :وسمعبورة أظمرى كؼقل

ِْْٔف) :ؿقفف ًَ  ب
َٖ    (.ؾ٘ن َظَجَز َأْوَم

شمبؼـك  ،-وً مسـتؾؼقو ،وً ومضـطجع ،اً وىموقمـد ،اًمصالة ىمو امً - إذا شمعذر قمؾقف يمؾ إطمقال إرسمعي

 .وهل اسيامء سموًمعلم :طموًمي

، صمؿ إذا رومع ومـتحفام، صمـؿ إذا اً ومتح قمقـقف، صمؿ إذا ريمع أهمؿضفام يسـػم أكف إذا يمون ىمو امً  :وصٍ ٓٚ

 .وًمؾػعؾ سمؼؾبف ،ًمؾؼقل سمؾسوكف ؾمجد أهمؿضفام أيمثر، ويؽقن ذم يمؾ ذًمؽ مستحضـراً 

 ،مو يؼـدر قمؾقـف، وهـق اسيـامء سمـوًمعلم ويػعؾ ،ومؾزمتف اًمصالة ،أكف مسؾؿ سموًمغ قموىمؾ :وافًِٜ ♦

 .(1)يموًمؼودر قمغم اسيامء سمرأؾمف

َؾ إػ أَخرِ ) :ؿقفف ََ  َ ْٕ  .(ؾْ٘ن َؿَدَر أو َظَجَز   َأثْٚنِٓٚ ا

ومنكـف يـتؼـؾ إمم  ،، أو ىُمـدرٌة سمعـد قمجـزٍ اً إذا قمرض ًمؾؿصكم أصمـوء صالشمف قمجٌز سمعـدمو يمـون ىمـودر

   .احلوًمي إظمرى

ومنكـف جيؾـس أصمـــوء  ،صمـؿ طمصـؾ ًمـف قمجـز قمــ اًمؼقـوم ،غم ىمـو امً ُمصـٍؾ مـريض صـ :مثتٚل افًجتز

   .اًمصالة

ومنكـف يـتؼـؾ إمم  :ًمعجٍز، صمؿ طمصؾ ًمف كشوط وىمدرة قمغم اًمؼقوم اً ُمصٍؾ صغم ىموقمد :ومثٚل افَدرة

 .ٕكف ريمـ مع اًمؼدرة، وىمد زال اًمعذر :وً اًمؼقوم وضمقسم

َٖ بُرـقٍد ؿٚناً دوَن ُرـقٍد وُشجقدٍ أَ  ,وإن َؿَدَر ظذ ؿٍِٔٚم وُؿًقدٍ ) :ؿقفف    (.اً وُشجقدٍ ؿٚظد ,ْوَم

ًمؽـف ٓ يستطقع اًمريمـقع واًمسـجقد قمـغم  ،إذا يمون اعمريض يؼدر قمغم اًمؼقوم واًمؼعقد ذم اًمصالة

 :ذم حمـؾ اًمؼعـقد، وأومـئ سمـوًمريمقع وأكـً ىمـو ؿ اً ذم حمؾ اًمؼقوم، وىموقمد صؾ ىمو امً  :ومـؼقل ًمف :هقتتفو

ٕن اًمسـجقد يؽـقن  :أومـئ سموًمسـجقد وأكـً ىموقمـدو ،ٕن اًمريمقع يؽقن قمـ ىمقـوم، واىمعـد :وذفؽ

   .قمـ ىمعقد

                                 
 .شمقؿقي اسمـ: واظمتوره، اًمعلم سمنيامء صالة شمقضمد وٓ طمقـفو، قمـف شمسؼط اًمصالة أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)
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ٔ) :ؿقفف َِ ِْ ٍٛ مسِِؿٍ  ًٚ ودَِِريٍض افهالُة ُمْسَ  ِٔٚم دُِداواةٍ بَقِل ضبٔ َِ َُدرةِ ظذ اف    (.مع اف

صـؾ قمـغم ضمـبـؽ، أو  :ًمؽــ ىمـول ًمـف ـمبقـى مسـؾؿٌ  ،إذا يمون اعمريض يؼدر قمغم أن يصكم ىمـو امً 

ومنكـف يعؿـؾ سمؼـقل  ،أو قمـدم زيـودة مروـف ،ًمشـػو ف وً وذًمـؽ ـمؾبـ :ؿوٓ شمؼـ اً ، أو صؾ ىموقمـدوً مستؾؼق

 .اًمطبقى

ٕكـف  :، ومال يؼبؾ مــفؿوً وٓ وموؾمؼ اً أو امرأًة، ٓ يموومر ، رضمالً وٓسمد أن يؽقن اًمطبقى صمؼًي مسؾامً 

   .متعؾؼ سملمر ديـل

ٔٚمِ  اً وٓ َتِهحي صالُتف ؿٚظد) :ؿقفف َِ ِٜ وهق ؿٚدٌر ظذ اف  (.  افسٍْٔ

 :أو سموظمرة وكحقمهو وطمضـرشمف اًمصالة، ومؾف طموًمتون ،ذم ؾمػقـي كسونُ إذا يمون اس

  .ومقؾزمف اًمصالة قمؾقفو، وطمقـفو ومقجى أن يصكم ىمو امً  :أن يستطقع أن يصكم ىمو امً  :إوػ

 .(ہ ہ ہ ھ) :ًمعؿـقم ىمقًمـف :وً ، ومقصـكم ضموًمسـأن ٓ يستطقع أن يصكم ىمـو امً  :افثٕٜٚٔ

َْٖمرٍ » :وطمديٌ ْؿ بِ ُُ ُ ؿْ  َوإَِذا َأَمْرُت ًْ ُْٖتقا ِمُْْف َمٚ اْشَ َى  .(1)شَؾ

ِٜ ) :ؿقفف َٖذِّي فَقْحؾٍ  :وَيِهحي افٍْرُض ظذ افراحِ َٜ اف  َٔ    (.َخْن

ويشـؼ  ،سموًمقطمـؾ وخيشــك إن كـزل أن يتـلذى ،وهق قمغم راطمؾتف-إذا طمضـرت صالة اًمػرض 

ــ :قمؾقــف ذًمــؽ وًمريمقع ومــنن ًمــف أن يصــكم قمــغم راطمؾتــف، ويســتؼبؾ اًمؼبؾــي ذم يمــؾ اًمصــالة، ويــقمئ سم

عمـو ذم مبوؿمــرة  :وأومـل سموًمسـجقد ،ًمزمـف ذًمـؽ، وصـغم ،واًمسجقد، ومنن ىمدر قمغم اًمـزول سمال وــرر

 .إرض مـ اًمضـرر واًمتؾقيٌ

َرضِ ) :ؿقفف َّ ِْ
   (.ٓ فِ

   .قمغم راطمؾتفاًمػرض اعمريض اعمسوومر ًمقس ًمف أن يصكم 

ــف إمم إرض، :وافًِتتٜ ♦ ــف سمـزوًم ــرض ٓ قمالىمــي ًم ـــرره سمو أن اعم ــالة قمــغم وٓ يــزول و ًمص

 .اًمراطمؾي

                                 
 .هريرة أيب طمديٌ مـ( 1337« )مسؾؿ»و(، 7188« )ًمبخوريا» أظمرضمف (1)
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 يف قصةز املضافز للصال  لةةةفص

 : ؿٚل ادٗفػ

ر] ٍَ ـْ شَٚؾَر َش َٜ ُبُردٍ  ًٚ ُمبٚح اً َم ٍٜ َرـً ِغ إذا َؾَٚرَق ظتِٚمَر َؿري ِتف ,أربً َّٔ َـّ فف َؿْكُ ُربٚظ أو ِخٔتَٚم  ,ُش

رٍ  ,وإن َأْحَرَم ثؿ شَٚؾرَ  ,َؿْقِمف ٍَ تَر صتالَة َح  ,أو   َش ـَ َستٓٚتَوتثتؿ َأؿتَٚم أو َذ ُْ ٍر أو َظ ٍَ أو اْنتَ ؿَّ  ,ٍر   َشت

ٔؿٍ  َِ ُّ ـْ َيُنؽي ؾٔف ,بِ َّ َستَدْت وَأظَٚدهتٚ ,أو بِ ٍَ َزُمتف إَتُٚمٓتٚ ؾ ِْ ْهت ,أو َأْحَرَم بهتالةٍ َي ََ َر ظْتَد تأو مل َيْْتِق اْف

َّٔ ِف ,إحراِمٓٚ
تٚمٍ  ,أو َصؽَّ   ِٕ  أيَّ

ِٜ َٜ أـثَر متـ أربًت ََٕقى إؿٚم حت ,أو  ت ًٚ أو َمالَّ ُِ َٜ مًتف أه ف ٓ َيْْتِقي اإلؿٚمت

َِدٍ  ََِؽ أبًتَدمهٚ .َفِزَمف أن ُي ِؿَّ  :بَب ٍر   آَختَر َؿَهت ,وإن ـتٚن فتف ضريَتٚن َؾَست ٍَ تَر صتالَة َشت ـَ وإن  ,رَ تأو َذ

 ًٜ ٍٜ  ,ُحبَِس ومل َيِْْق إؿٚم ِٜ إؿٚم َّٔ
ٍٜ بال ِٕ ََوِٚء حٚج  .[اً َؿَكَ َأَبد ,أو َأؿَٚم ف

وإصـؾ ومقـف ىمقًمـف ، ًمصـالة اًمرسموقمقـي سمعـذر اًمسـػرًمبقـون ىمصــر ا :هذا اًمػصـؾ قمؼـده اعممًمـػ

 .(1)(ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب) :شمعومم

ـْ شَٚؾرَ ) :ؿقفف    (.َم

سمخـالف اجلؿـع ومؾـف أقمـذار متعـددة  ،وٓ يؽـقن إٓ ذم طمـول اًمسـػر ،ؾمبى اًمؼصـر هق اًمسػر

 .ؾمتليت، وموجلؿع أوؾمع مـ اًمؼصـر

ر) :ؿقفف ٍَ    (.ًٚ ُمبٚح اً َش

   :وموقمؾؿ أكف يشؽمط ًمؾؼصـر ذم اًمسػر ؿمـروط ًمسػر،إذا يمون ؾمبى اًمؼصـر هق ا

 ،وً ، يموًمسػر ًمؾـزهي وكحقه، ومـ سموب أومم إذا يمون اًمسـػر واضمبـوً أن يؽقن اًمسػر مبوطم :إول

 ٍّ وـمؾى اًمعؾـؿ وكحـقه، أمـو اًمسـػر  ،وطمٍ اًمـػؾ ،يموًمسػر ًمصؾي اًمرطمؿ ،وً اًمػرض، أو مستحب يمح

  .اعمحّرم ومال يؽمظمص ومقف

                                 
 (.191: )اًمـسوء (1)
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 :افنترطظذ هذا  وافدفٔؾ ♦

ــومم .1 ــف شمع ــودي .(1)(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ) :ىمقًم ــودي قمــغم  :واًمع ــق اًمع ه

ومثؾـف مــ  اعمسؾؿلم، وهؿ اعمحورسمقن ىمطوع اًمطرق، ومنذا صمبً أن اعمقتي ٓ تؾ ومسو ر اًمـرظمص أومم،

 .(2)ظمرج عمعصـقي اهلل

قمـغم أن اًمسػر اعمُحرم معصــقي، واًمرظمصـي ًمؾؿسـوومر إقموكـي قمـغم ذًمـؽ، وٓ دمـقز اسقموكـي  .1

 .(3)اعمعصـقي

َٜ ُبُردٍ ) :ؿقفف   (.أربً

أن يؼطـع اعمسـوومي اعمعتـؼمة، وهـذه اعمسـوومي طمـّدهو اعممًمـػ  :افثٚن مـ صتروط افَهتر   افستٍر

  .سملرسمعي سمرد

ٕهنــؿ يمــوكقا يؽماؾمــؾقن ذم اعمراؾمــالت  :مســوومي كصــػ يــقم سمســـػم اسسمــؾ وإىمــدام :وافزيتتد

   .وً مسؽماطم -وهق اًمؼميد- وجيعؾقن سملم مسوومي يمؾ كصػ يقم ،اًمسـريعي

وموًمسػر اًمطقيؾ اًمذي يؼصـر ومقف مو يمون أيمثر مـ أرسمعي سمرد، وهل مسوومي يـقملم،  :وظذ هذا •

   .واًمسػر اًمؼصـػم اًمذي ٓ يؼصـر ومقف مو يمون أىمؾ مـ أرسمعي سمرد

َٜ » :وً مرومققم طمديٌ اسمـ قمبوس :وافدفٔؾ ♦ َُّ تاَلَة ِ  َأدْ  ,َيٚ َأْهَؾ َم توا افهَّ ُكُ َْ ِٜ َٓ َت ت ًَ ـْ َأْرَب تك ِمت َٕ

ٚنَ  ٍَ َٜ إَِػ ُظْس َُّ ـَ َم   .(5)أو شمزيد ىمؾقالً  ،صمامكلم يمقؾق وهل سموًمؽقؾق (4)شُبُردٍ ِم

                                 
 (.173: )اًمبؼرة (1)

 (.181، 1/181) «يمثػم اسمـ شمػسـػم» اكظر، أظمرى أىمقال أيي وذم اًمتػسـػم، أهؾ قمـد ىمقلٍ  قمغم هذا (1)

، شمقؿقي واسمـ، طمزم اسمـ: واظمتوره ،-حمرموً  ؾمػراً  يمون وإن- ؾمػر يمؾ ذم سموًمرظمص يؽمظمص اعمسوومر أن: اًمثوين اًمؼقل (3)

 .قمؼقؾ واسمـ

« إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي ووعػف ،(1337« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1117« )اًمدارىمطـل» أظمرضمف (1)

 .مقىمقوموً  قمبوس اسمـ قمـ واًمصحقح(، 1/731)

 .سمسطفو  ول هذا ًمقس قمدة أىمقال اعمسلًمي وذم يمقؾق، 87سمـ اعمسوومي طمدّ  وسمعضفؿ( 11 /6) اًمدا ؿي اًمؾجـي ومتووى (5)
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ٍٜ َرـً غِ ) :ؿقفف َّٔ َـّ فف َؿْكُ ُربٚظ    (.ُش

 ذم هذا اًمؽالم مسلًمتون: 

 .أن اًمؼصـر يؽقن سمؼصـر اًمرسموقمقي ٓ همػم :إوػ

ی ی ی ) :وٓ يؽره شمريمـف، ويـدل ًمـف ىمقًمـف شمعـومم ،فيستحى ومعؾ ،أن اًمؼصـر ؾمـي :افثٕٜٚٔ

 .(2)، وكػل اجلـوح يدل قمغم اًمرظمصي(1)(جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

   (.إذا َؾَٚرَق ظِٚمَر َؿري ِف) :ؿقفف

إذا ومـورق قمؿـران سمقـقت ىمريتـف  -ومـفـو اًمؼصــر-جيقز ًمإلكسون أن يؽمظمص سمـرظمص اًمسـػر 

   .يرى اًمبققت، ومؿػورىمتفو دمقز ًمف اًمؽمظمص وًمق يمون اً مسوومر وسمؾده

ـْ » :طمـديٌ أيب سمصــرة اًمغػــوري  :دفٔؾافت ♦ أن قمبقـد سمــ ضمـؼم ريمــى معـف ذِم ؾَمـِػقـٍَي ِمــ

َب هَمـَداَءُه، صُمـؿ  ىَمـوَل  ،اًْمُػْسَطوِط ذِم َرَمَضونَ  ْب  :وَمـَدوَمَع صُمـؿ  ىَمـر  ًُ  :ىمـول قمبقـد ،اىْمـؽَمِ ًَ شَمـَرى  :ومُؼْؾـ َأًَمْسـ

َٝ  :وَمَؼوَل َأسُمق سَمصـرةَ  ؟اًْمُبُققَت  ِٜ َرُشقِل  َأَرِؽْب ـْ ُشَّْ  .(3)ش؟!^ اهللَِظ

   .ومؼد ؿمـرع ذم اًمسػر، واًمسػر يمؾف وىمً ًمؾؽمظمص ،كف طمقـام شمعدى اًمبققتوٕ

   (.أو ِخَٔٚم َؿْقِمف) :ؿقفف

   .مـ يمون يسؽـ اخلقوم، ومنكف يؽمظمص إذا ومورق ظمقوم ىمقمف، ومتلظمذ طمؽؿ اًمؼريي

   (.وإن َأْحَرَم ثؿ شَٚؾرَ ) :ؿقفف

   .ؾ متعؾؼي سموًمؼصـر ذم اًمرسموقمقي ذم اًمسػرذيمر اعممًمػ قمدة مسو 

 ،إذا أطمرم اعمصكم سموًمتؽبػم طمول يمقكف ذم احلضـر وسمدأ سموًمصالة، صمؿ ؾمـوومر أصمــوء صـالشمف :إوػ

                                 
 (.191: )اًمـسوء (1)

 .اًمعثقؿلم وىمقاه، مػؾح واسمـ، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره اسمتوم، يؽره: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

(، 1919« )ظمزيؿي اسمـ»و(، 1713« )اًمدارمل»و(، 1111« )داود أسمق»و(، 15/198« )أمحد» أظمرضمف (3)

 (.1/63) «اسرواء» ذم ًمبوينإ وصححف(، 1169) «اًمؽبػم» ذم واًمطؼماين
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 ؟ومنكف ىمد اضمتؿع ومقف مبقح وطموفمر، ومؽقػ يصكم

 جلوكى احلضـر وً شمغؾقب :يصكم صالة طمووـر أرسمع ريمعوت.   

 .ومقتؿ أرسمع ريمعوت ،ومؿشً اًمسػقـي، وهق يصكم رضمؾ ريمى ؾمػقـي ذم اًمبؾد ومؽؼّم  :مثٚفف

رٍ ) :ؿقفف ٍَ    .(ثؿ َأؿٚمَ  ,أو   َش

قمؽس اعمسلًمي اًمسوسمؼي، إذا أطمرم سموًمصالة وهـق ذم اًمسـػر، صمـؿ وصـؾ احلضــر ذم أصمــوء  :افثٕٜٚٔ

ومقـتؿ صـالة  ،اًمصالة، ومنكف اضمتؿع ومقف مبقح ًمؾؼصـر وهق اًمسػر، ومـوكع مــ اًمؼصــر وهـق احلضــر

   .كؼطع ؾمبى اًمؼصـر وهق اًمسػرٕكف ا :مؼقؿ

 ًمؾـديـ وً طمتقوـمـإن ذم احلظـر  :إذا اضمتؿع مبقح وطموفمر همؾـى ضموكـى احلظـر :وافَٚظدة، 

 .وإسمراًء ًمؾذمي

رٍ ) :ؿقفف ٍَ َر صالَة َحَْضٍ   َش ـَ   (.أو َذ

   .إذا ذيمر صالة طمضـر وهق ذم اًمسػر :افثٚفثٜ

احلضـر سمدون ووقء، أو أكـف ل يصـؾفو ؾموومر، صمؿ شمذيمر وهق ذم ؾمػره أكف صغم اًمظفر ذم  :مثٚفف

 .ويؼضـقفو أرسمع ريمعوت ٓ ىمصـرا ،ومنكف يصؾقفو ،مثالً 

أكــف يشــوسمف إداء  :أي-أهنــو وضمبــً قمؾقــف أرسمــع ريمعــوت، واًمؼضــوء حيؽــل إداء  :وافًِتتٜ ♦

 .(1)، وهذا إمر طمؽك اسمـ اعمـذر قمؾقف اس وع، إٓ مو روي قمـ احلسـ-اً طمضـرا وؾمػر

ُْ ) :ؿقفف    (.َسٓٚأو َظ

 .قمؽس اعمسلًمي اًمسوسمؼي :افرابًٜ

أن يصكم إكسون اًمعصـر ذم اًمسػر وهق حمدث أو كحقه، صمؿ وصـؾ سمؾـده ومتـذيمر أكـف  :وصقرُتٚ

 .وً ، ومنكف يعقد اًمصالة اًمتل صالهو ذم ؾمػره ريمعتلم أرسمعوً صغم حمدصم

ر قمـغم وىمد زال اًمسػر اًمذي يرظمص ومقـف سموًمؼصــر، ومقبؼـك إمـ ،ذيمر ذم احلضـر أكف :وافًِٜ ♦

                                 
 (.11 صـ) اعمـذر ٓسمـ «اس وع»: اكظر (1)
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 .(1)وضمقب اسمتوم

ٔؿٍ ) :ؿقفف َِ ُّ    (.أو اْنَ ؿَّ بِ

إذا ا تؿ اعمسوومر سمؿؼقؿ، ومنكف يتؿخ مثؾف ويصكم رسموقمقـي، ومـنذا أدرك مــ اًمرسموقمقـي ريمعـي  :اخلٚمسٜ

 .وً ومنكف جيى أن يتؿ ويصكم أرسمع -قمـد سمعضفؿ، أو أدرك وًمق اًمتشفد قمـد أظمريـ-ومليمثر 

َا » :^ ىمقًمف :ودفٔؾ ذفؽ ♦ َّٕ َتؿَّ بِتفِ إِ ْٗ ُٔت
ًَِؾ اإلمتٚم فِ ِيقا» :^ ، وىمقًمـف(2)شُج تُ ْؿ َؾَهت ـْ  ,َؾتَا َأْدَر

يقا ََِٖت ْؿ َؾ ُُ  .ومقشؿؾ يمؾ مو أدريمف اسكسون ويمؾ مو وموشمف، (3)شَوَمٚ َؾَٚت

ـْ َيُنؽي ؾٔف) :ؿقفف َّ    (.أو بِ

 ؟أو مسوومر ومامذا يػعؾ ،إذا ا تؿ اعمسوومر سمنموم وؿمّؽ هؾ اسموم مؼقؿ :افسٚدشٜ

  يمام ًمق يمون ذم مسـجد مطـور واسمـوم معـف -يـظر إمم اًمؼرا ـ، ومنن دًمً اًمؼرا ـ أكف مسوومر

   .ومؾف أن يتؿ صالة مسوومر ،ومجوء اعملمقم وأدرك مع اسموم ريمعي أو ريمعتلم -أمتعي

 .ومنن اعملمقم يتؿ معف ،وإن دًّمً اًمؼرا ـ أكف مؼقؿ

 .(4)وً صكم معف أرسمعوإذا ل يظفر ؿمـلء مـ اًمؼرا ـ، ومنن إصؾ أكف مؼقؿ ومق

 .ؿمؽ، واًمشؽ ٓ يبـك قمؾقف طمؽؿ ومقف وهق اسمتوم، واًمؼصـر ًمألصؾ وً اؾمتصحوسم :وافًِٜ ♦

َسَدْت وَأظَٚدهٚ) :ؿقفف ٍَ َزُمف إَتُٚمٓٚ ؾ ِْ    (.أو َأْحَرَم بهالةٍ َي

 .مـ أطمرم سمصالة يؾزمف أن يتؿفو ومػسدت وأراد إقمودهتو :افسٚبًٜ

قمقـي، ومقجــى قمـغم اعمســوومر اسمتـوم طمقـفــو، وًمؽــ ًمــق مسـوومٌر صــغم ظمؾـػ مؼــقؿ رسمو :صتقرُتٚ

 ،اً إمو سمحدث أو همػمه صمؿ ظمرج مـ اًمصـالة، صمـؿ رضمـع ًمقعقـد اًمصـالة مـػـرد :ومسدت صالة اعمسوومر

 .وً ومنكف يصكم أرسمع

                                 
 .واعموًمؽقي، احلـػقي مذهى وهق، ىمصـرا ريمعتلم يصكم أكف: احلـوسمؾي قمـد اًمثوين اًمؼقل (1)

 (.111« )مسؾؿ»و(، 688« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.693« )مسؾؿ»و(، 635« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.165 /1) ًمؾـقوي «اعمجؿقع»(، 58 /5) «بػماًمؽ اًمشـرح»: اكظر (1)
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 .ومعؾقف أن يليت هبو يمذًمؽ ،أهنو وضمبً قمؾقف شمومي سمتؾبسف ومقفو :وافًِٜ ♦

ْكَ ظَْد إحراِمٓٚ) :ؿقفف ََ َّٔ ِف ,أو مل َيِْْق اْف
   (.أو َصؽَّ   ِٕ

اًمؼصــر كوؾمــقو، أو أكـف ؿمـّؽ هـؾ كـقى  إذا دظمـؾ اعمسـوومر ذم اًمصـالة اًمرسموقمقـي ول يــق :افثٚمْٜ

   .اًمؼصـر أو ل يـقه

ومـال سمـّد مــ كقـي  ،وكّقـي اًمؼصــر ؿمــرط ذم ضمـقازه ،ٕكف ل يـق اًمؼصـر :وً سملكف يصكم أرسمع :ومقؼقل

 .(1)ذًمؽ قمـد اسطمرام

ََٕقى إ) :ؿقفف ٚمٍ أو   أيَّ
ِٜ َٜ أـثَر مـ أربً    (.ؿٚم

ي ؾمـوومر إًمقـف ذإذا كقى إىمومي أيمثر مـ أرسمعي أيـوم، ومنكـف سمؿجـرد وصـقًمف إمم اًمبؾـد اًمـ :اف ٚشًٜ

  .يؽمك اًمؼصـر ويتؿ

ىمـدم مؽـي صـبقحي راسمعـي مــ ذي  ^أن اًمـبـل » :مو ورد قمـ اسمــ قمبـوس وضمـوسمر :وافدفٔؾ ♦

، ومـعؿؾ هبذه اعمدة، ويبؼك مو هق أيمثـر تػؼ قمغم معـوهم شىموم ومقفو أرسمعي أيوم يؼصـر اًمصالةأو ،احلجي

 .(2)وهق اسمتوم ،مـفو قمغم إصؾ

ُٔؿ »مرومققمًو  وىمد يستدل سمحديٌ اًمعالء احلرضمل  َِ ُّ ُي ُستُِِف اْفت ُٕ َد َؿَوتِٚء  ًْ َٜ َب َُّ َّ ِٚجُر بِ َٓ

   .(3)ومؼد يػفؿ مـف أكف قمّد مو هق أيمثر مـ صمالصمي أيوم إىمومي «ًٚ َثاَلث

ح أو) :ؿقفف دٍ  ًٚ َمالَّ َِ َٜ بَب ف ٓ َيِْْقي اإلؿٚم ُِ    (.َفِزَمف أن ُي ِؿَّ  :مًف أه

ٕن ؾمـػره  :ومنكف جيـى أن يـتؿ :ٓ يـقي أن يؼقؿ سمبؾدوإذا يمون اعمسوومر مالَح ؾمػقـي ومعف أهؾف 

                                 
 إمم طموضمي ٓ ٕكف: ريمعتلم يصكم وإكام ؿمؽ، أو اًمؼصـر كقي كسـل ؾمقاء يتؿ، أن جيى ٓ أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 واعموًمؽقي، احلـػقي ىمقل وهذا اًمػرض، يـقي أن ومقؽػل وطمقـفو ريمعتون، أهنو اعمسوومر صالة ذم وموٕصؾ اًمؼصـر، كقي

 .واًمعثقؿلم، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره

 اسىمومي أو، آؾمتقطون يـق ل مو ويؽمظمص يؼصـر أن ًمف سمؾ وكحقهو، سمليوم حمدداً  ًمقس اًمسػر أن: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .ىمدامي اسمـ مول وإًمقف، شمقؿقي اسمـ اظمتقور وهق قمؿؾ، أو سمزمـ مؼقدة ًمقسً اًمتل اعمطؾؼي

 (1351) مسؾؿ صحقح (3)
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 .(1)قمـ مـزًمفرتؾ لؿمبف اعمؼقؿ مـ ضمفي أكف ل يوم :همػم مـؼطع وأهؾف معف

َِ ) :ؿقفف ٍر   آَخَر َؿَكَ  ,َؽ أبًَدمهٚوإن ـٚن فف ضريَٚن َؾَس ٍَ َر صالَة َش ـَ    (.أو َذ

 هوشمون مسلًمتون:   

إذا يمون ًمف ـمريؼون يمالمهو يقصؾ إمم اًمبؾد اًمذي قمزم قمغم اًمـذهوب إًمقـف، وأطمـدمهو ٓ  :إوػ

 .ومنكف يؼصـر :يبؾغ مسوومي اًمؼصـر، وأظمر يبؾغ مسوومي اًمؼصـر، ومسؾؽ اًمطريؼ إسمعد

   .يبؾغ اعمسوومي اًمتل ُيؼصـر ومقفو، ومجوز اًمؽمظمص اً ػرأكف ؾموومر ؾم :وافًِٜ ♦

أو صـغم سمـدون ـمفـورة، صمـؿ وصـؾ سمؾـده وؾمـوومر  ،رضمؾ ؾموومر وكسـل أن يصكم اًمعصـر :افثٕٜٚٔ

 .ومنكف يصؾقفو ريمعتلم ،مرة أظمرى، وذيمر ذم اًمسػر اجلديد أن قمؾقف صالًة مـ اًمسػر اعمووـل

 أكــو كؼـقل عمــ كســل صـالة ذم ؾمـػر صمـؿ أن وضمقهبو وومعؾفو ُوضمدا ذم اًمسـػر، ويمـام :وافًِٜ ♦

   .أكف يؼصـر، ومؽذا هـو، ومؽالمهو ؾمػر :شمذيمرهو ذم كػس اًمسػر

ًٜ ) :ؿقفف ٍٜ  ,وإن ُحبَِس ومل َيِْْق إؿٚم ِٜ إؿٚم َّٔ
ٍٜ بال ِٕ ََوِٚء حٚج    (.اً َؿَكَ َأَبد ,أو َأؿَٚم ف

  اً سمدأهوشمون صقرشمون يؼصـر ومقفام اعمصكم: 

طمبسف وهق ل يـق اسىمومي ذم هذا اًمبؾد، يمام ًمق أصوب اًمبؾـد مطـٌر إذا طمصؾ ًمف قمورض  :إوػ

، أو أصوب اعمسوومر مرٌض  ٌٍ  .سأو طُمبِ  وصمؾ

   .ٕكف ٓ يدري متك يزول اًمعورض :أكف يؼصـر وًمق ـموًمً اعمدة :ؾٚفًّؾ

ٕكـف  :ومنن اسمــ قمؿـر طُمـبس سملذرسمقجـون ؾمـتي أؿمـفر ويمـون يؼصــر :ومعؾ اًمصحوسمي :وافدفٔؾ ♦

 .، وأكس سمـ موًمؽ طمصؾ ًمف كحق ذًمؽ(2)ًمسػر ًمبؾده اًمثؾٍطمول سمقـف وسملم ا

                                 
 ىمقل وهق اًمؽمظمص، يؿـع ٓ معف أهؾف ويمقن، قمؾقف يؼع اًمسػر اؾمؿ ٕن: اًمسػر سمرظمص يؽمظمص أكف :اًمثوين اًمؼقل (1)

 .اًمثالصمي إ ؿي

ـَ  َأن  »: وًمػظف( 1/117« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/533) «اًمرزاق قمبد» أظمرضمف (1) ٍ  : ىَموَل  قُمَؿرَ  اسْم  قَمَؾْقـَو ُاْرشُم

 ٍُ ْؾ ـُ ، اًمث   ىَموَل »(: 1/185« )اًمػتح» ذم طمجر اسمـ ىمول «َريْمَعَتلْمِ  ُكَصكمِّ  َويُمـ و، هَمَزاةٍ  ـم أؿمفر ؾمتي سمكذرسمقجون َوَكْح

طِ  قَمغَم  ؾَمـَدٌ  َوَهَذا: اًمـ َقِويخ  ِحقَحلْمِ  َذْ  .«اًمص 
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وهق ل يـق اسىمومي، وطموضمتف ٓ يدري متك شمـتفـل، وىمـد -إذا أىموم ذم سمؾٍد ًمؼضوء طموضمي  :افثٕٜٚٔ

 .طمتك شمـتفل طموضمتف اً ومنكف يؼصـر أسمد :أو سمعد أؾمبقع أو أيمثر اً شمـتفل اًمققم أو همد

 .، ويمذا ذم ومتح مؽي(1)يؼصـر اًمصالة وً أىموم سمتبقك قمشـريـ يقم ^أن اًمـبل  :وافدفٔؾ

 

 

 

 

 

 

                                 
(، 3/151) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1719« )طمبون اسمـ»و(، 1135« )داود أسمق»و(، 11/11« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/538) «اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف
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 يف اجلنع لةةةفص

 :ؿٚل ادٗفػ

ـِ اْفتَج ََيقُز ] ُع بَغ افييٓري ت ,ّْ ِر َؿْكٍ ٍَ ِٝ إحدامهٚ   َش ًِنٚنِغ   َوْؿ تف  ,وبَغ اف َُ َح ِْ ودَِتِريٍض َي

 ٌٜ ََّ ـِ  ,بسـِف َمَن ًِنَٚءْي وفتق َصتذَّ   بٔ ِتف أو    ,وِريٍح َصتديدةٍ بتٚردةٍ  دََِىٍر َيُبؾي افثَِّٔٚب وَوْحؾٍ  :وبَغ اف

َٝ شٚبٚطٍ  ِف ح
َِ ُؾ إَْرَؾِؼ بف مـ َتتٖخٍر وتَتديؿٍ  ,َمسجِد ضري ًْ

ِٝ إُوَػ  ,وإَْؾَوُؾ ؾِ تَع   وؿت ؾت٘ن مَجَ

 َٜ َّٔ
َط ِٕ ٍٜ وُوضتقٍء َخ اْفتَج اْصَسَ َداِر إؿٚمت ِّ ُق بَْٔٓا إٓ بِ رَّ ٍَ ِع ظَْد إحراِمٓٚ وٓ ُي ٍٜ  ,ٍٔتٍػ ّْ وَيْبُىتُؾ بَراتَِبت

ْذُر َمقجقد ,بَْٔٓا ًُ َٜ  ,ظَْد اؾ  ِٚحٓا وَشالِم إُوَػ  اً وأن يُقَن اف َّٔت
َط ِٕ  اْصتَسَ

ِٜ ِٝ افثٕٚٔت تَع   وؿت وإن مَجَ

ِٝ إُوَػ اْفتَج  ِع   وؿ ّْ- ِِٚٓ ًْ
ِٜ  ,إن مل َيِوْؼ ظـ ؾِ ِٝ افثٕٚٔ ْذِر إػ ُدخقِل َوْؿ ًُ  .[-واش ّراِر اف

اعمغـرب واًمعشـوء، واًمظفـر  :ًمػ هـذا اًمػصـؾ ذم سمقـون أطمؽـوم اجلؿـع سمـلم اًمصـالشملمقمؼد اعمم

 .واًمعصـر

   .وؿ إطمدى اًمصالشملم إمم إظمرى :وادراد بف هْٚ ،اًمضؿ :واجلّع فٌٜ

 وأؾمبوب اجلؿع اصمـون:   

  .واعمرض وكحقه ،اعمشؼي يموعمطر .1 .اًمسػر .1

ـِ اْفتَج ََيقُز ) :ؿقفف ُع بَغ افييٓري ِر َؿْكٍ  وبغَ  ,ّْ ٍَ ِٝ إحدامهٚ   َش ًِنٚنِغ   َوْؿ    (.اف

   .ومقجقز ًمف اجلؿع اً ومنذا يمون مسوومر اًمسػر، :افسبٛ إول فِجّع

 واجلؿع ذم اًمسػر ًمف طموًمتون: 

، ومــوجلؿع ذم طمؼــف ؾمـــي، -ذم ؾمــػره اً ؾمــو ر :أي-سمــف اًمســـػم  اً أن يؽــقن اسكســون ضمــود :إوػ

   .ؿ واًمتلظمػممـ  ع اًمتؼدي ،ويػعؾ مو هق إرومؼ سمف

تَٚن افَّْبِتلي » :طمديٌ اسمـ قمؿر ىَموَل  :وافدفٔؾ ♦ تُع َبتْغَ  ^ـَ َّ َّ ََيْ َنتِٚء إَِذا َجتدَّ بِتِف اْفتت
ًِ ِرِب َواْف ٌْ

 .(1)«افسترُ 

                                 
 (.793« )مسؾؿ»و(، 1196« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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وىمـد صمبـً قمــف  ،ٕكف ذم ؾمـػر :ومقجقز ًمف اجلؿع ،اً ذم ؾمػره وًمقس ؾمو ر أن يؽقن كوزًٓ  :افثٕٜٚٔ

   .إومضؾ ذم طمؼف أن يصكم يمؾ صالة ذم وىمتفو ًمؽـ ،(1)أكف  ع ذم شمبقك وهق كوزل ^

   .(2)طملم يمون ذم مؽي وذم مـك ^أن هذا هق ومعؾ اًمـبل  :وافدفٔؾ ♦

ٌٜ ) :ؿقفف ََّ ف بسـِف َمَن َُ َح ِْ    (.ودَِِريٍض َي

 :ومـ صقره اعمشؼي، :افسبٛ افثٚن فِجّع

   .اعمرض، ومنذا يمون اعمريض يؾحؼف مشؼي سمؽمك اجلؿع، ومقجقز ًمف اجلؿع (1

 .(3)(...ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ) :ىمقًمف شمعومم :ودفٔؾ ذفؽ ♦

   .رظمص ًمؾؿستحووي أن دمؿع سملم اًمصالشملم، وهق كقع مرض ^وأن اًمـبل 

ـِ ) :ؿقفف ًِنَٚءْي    (.دََِىٍر َيُبؾي افثَِّٔٚب  :وبَغ اف

اعمطر، ومنذا يمون هـوك مطر يبؾ اًمثقوب ومقجـقز اجلؿـع، ؾمـقاء  :مـ صقر اجلؿع طمول اعمشؼي (1

 .اًمثؾٍ واًمؼَمد :ؿ أو شملظمػم، ومثؾف ع شمؼدي

 :وافدفٔؾ ظذ اجلّع حٚل ادىر مٚ يع ♦

مـــ اًمســـي إذا يمــون يــقم مطــػم أن جيؿــع سمــلم اعمغــرب » :ىمــقل أيب ؾمــؾؿي سمـــ قمبــد اًمــرمحـ -1

   .^يـصـرف إمم ؾمـي رؾمقل اهلل  (اًمسـي)ىمقًمف و ،(4)شواًمعشوء

                                 
(، 3/151) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1719« )طمبون اسمـ»و(، 1135« )داود أسمق»و(، 11/11« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/538) «اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف

 (.693« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.78: )احلٍ (3)

 مـ»: ىمول أسمقف قمـ اًمرمحـ قمبد سمـ ؾمؾؿي أيب سمـ قمؿر قمـ قمقاكي أيب ـمريؼ مـ «ؾمــف» ذم إصمرم سمؽر أسمق فأظمرضم (1)

 يصكم صمؿ هـقتي يؿؽٌ صمؿ، اعمغرب يصكم ويمون: ىمول، واًمعشوء اعمغرب سملم جيؿع أن مطػم يقم يمون إذا اًمسـي

: اكظر، سموًمؼقي ًمقس: اًمـسو ل وىمول ،واهقي أطموديثف: مفدي اسمـ وىمول، ؿمعبي وعػف ؾمؾؿي أيب سمـ وقمؿر «اًمعشوء

 (.95صـ) ًمؾطريػل« اًمغؾقؾ إرواء ذم وأصمور إطموديٌ مـ خيرج ل مو ُّتريٍ ذم اًمتحجقؾ»
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 .وقمثامن ،وقمؿر ،وومعؾف أسمق سمؽر -1

ذم اعمطر هـق  ـع اعمغـرب واًمعشـوء، وٓ جيؿـع سمـلم اًمظفـر واًمعصــر،  ًمؽـ اجلؿع اًمذي جيقز

 .وهذا اعمشفقر مـ اعمذهى

عمـو  :أن مستـد اجلؿع ذم اعمطر قمغم ىمقل أيب ؾمؾؿي، وهق حيؽل  عفؿ سمـلم اًمعشـو لم :وافًِٜ ♦

ذم ٕضمؾ اًمظؾؿي، ومال يؼوس قمؾقف مو سملم اًمظفر واًمعصــر، وٓ يؼـوس قمـغم اجلؿـع  :سمقـفام مـ اعمشؼي

 .(1)وهق همػم مقضمقد هوهـو ،ٕن مشؼتف ٕضمؾ اًمسـػم وومقات اًمرومؼي :اًمسػر

   (.وَوْحؾٍ ) :ؿقفف

وهـق اًمطـلم اًمرىمقـؼ اًمـذي يـمدي إمم اًمسـؼقط  ،اًمقطمـؾ :مـ صقر اجلؿع ذم طمـول اعمشـؼي (3

   .وآكزٓق

 .وًمق شمقىمػ اعمطر ،ضموز اجلؿع ،وطمصؾ ومقف اعمشؼي ،اًمقطمُؾ  دَ ضمِ ومنذا وُ 

 :آكـزٓق اسكسـونَ  ُض رِّ َعـويُ  ،أن اًمقطمـؾ يؾـقث اًمثقـوب واًمـعـول : افقحؾٜ اجلّع  ِّ وظِ  ♦

كػسف وصمقوسمف، وذًمؽ أقمظؿ مـ اًمبؾؾ، وىمد ؾمووى اعمطر ذم اًمعذر ذم شمـرك اجلؿعـي واجلامقمـي،  يذقموم

 .ومدل قمغم شمسووهيام ذم اعمشؼي اعمرقمقي ذم احلؽؿ

   (.وِريٍح َصديدةٍ بٚردةٍ ) :ؿقفف

   .اًمشديدة اًمبوردة، ومقجقز اجلؿع ومقفو اًمريح :مـ صقر ادنَٜ (1

 ًمؽـ ٓسمد ومقفو مـ وصػلم: 

   .أمو اًمريح اعمعتودة ومال جيؿع ألو ،أن شمؽقن اًمريح ؿمديدة -أ

 .أمو اًمؼمد اعمحتَؿؾ ومال ،أن شمؽقن سموردة سمرودة ومقفو مشؼي -ب

 ٛيمـذًمؽ يؽـقن سمـلم اًمعشـو لم دون اًمظفـر  أن اجلؿـع ٕضمـؾ اًمـريح :وادنٓقر مـ ادذه

   .ًمعصـروا

                                 
 اًمشوومعقي، ىمول وسمف وشملظمػم، شمؼديامً  اعمطر سمعذر يمذًمؽ واًمعصـر اًمظفر سملم اجلؿع جيقز: احلـوسمؾي قمـد اًمثوين اًمقضمف (1)

 .واًمعثقؿلم، شمقؿقي واسمـ، اخلطوب وأسمق، اًمؼووـل: احلـوسمؾي مـ: واظمتوره
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َٝ شٚبٚطٍ ) :ؿقفف ِف ح
َِ    (.وفق َصذَّ   بٔ ِف أو   َمسجِد ضري

مـو يمـون ذم اًمـزمـ اًمسـوسمؼ سمـلن يقوـع سمـلم اًمبقـقت ؾمـؼػ مــ  :اًمسؼػ، واعمراد سمف :افسٚبٚط

أو صـغم ذم  ،سمحقـٌ ٓ يصـؾ إًمقـف اعمطـر وً مسـؼقوم اًمذي سملم سمقتف واعمسـجد اخلشى، ومؾق يمون اًمطريؼ

 .سمقتف ومنن ًمف أن جيؿع

ُؾ إَْرَؾِؼ بف مـ َتٖخرٍ ) :ؿقفف ًْ
   (.وتَديؿٍ  ,وإَْؾَوُؾ ؾِ

ًمعؿـقم  :أو شمؼـديؿ ،مـ  ـع شمـلظمػم :إذا ضموز ًمإلكسون اجلؿع ومنن إومضؾ أن يػعؾ إرومؼ سمف

 .(1)(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ) :ىمقًمف شمعومم

 :ويس ثْك مـ ذفؽ• 

   .رهمقا ًمؾدقموءًمقتػ :ٕكف إرومؼ سموًمـوس :وموٕومضؾ اًمتؼديؿ :اجلّع   ظرؾٜ -1

   .ٕكف إرومؼ سموًمـوس :وموٕومضؾ اًمتلظمػم :اجلّع   مزدفٍٜ -1

وطمقـفـو ؾمــقتلظمر قمــ  ،أكف ؾمـقـػر مـ قمرومي سمعد اًمغروب مبوؿمـرة :واعمراد سموًمتلظمػم ذم مزدًمػي

   .ويشـرع ًمف اًمصالة ومقر وصقًمف عمزدًمػي ،أدا فو سمعد اًمغروب مبوؿمـرة

ِٝ إُوَػ ) :ؿقفف َٜ ؾ٘ن مَجََع   وؿ َّٔ
َط ِٕ َتداِر اْفتَج اْصَسَ ِّ ُق بٔتَْٓا إٓ بِ ترَّ ٍَ ِع ظْتَد إحراِمٓتٚ وٓ ُي ّْ

ٍٜ وُوضقٍء َخٍٍٔػ     (.إؿٚم

 :ومقشؽمط صمالصمي ؿمـروط إذا  ع ذم وىمً إومم  ع شمؼديؿ،

ومنذا أراد أن جيؿع سملم اعمغرب واًمعشـوء، ومالسمـد  :كقي اجلؿع قمـد إطمرامف سموٕومم :إولافؼط 

  .ومؾق كسـل كقي اجلؿع ومال جيؿع ،ع قمـد ؿمـروقمف ذم اعمغربأن يـقي اجلؿ

ؿمـرع اسموم ذم اعمغرب وٓ يقضمـد مطـر، وذم أصمــوء اًمصـالة ضمـوءت أمطـور ؿمـديدة ومـال  :مثٚل

 .(2)ٕكف ل يـق اجلؿع قمـد اسطمرام سموعمغرب :جيؿع اًمعشوء

                                 
 (.185: )اًمبؼرة (1)

 ىمقل وهق سموٕومم، اسطمرام قمـد يـقه ل وًمق، اجلؿع يصح سمؾ ؿمـرـمًو، ًمقسً اجلؿع كقي أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .سموز واسمـ، واًمعثقؿلم، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره وموًمؽ،، طمـقػي أيب
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، وً رومــمقيـؾ قمُ  سمحقـٌ ٓ يػـرق سمـلم اًمصـالشملم سمقىمـً :اعمـقآة سمـلم اًمصـالشملم :افثتٚنافؼط 

وووقء ظمػقػ، وذًمـؽ ٕكـف رسمـام حيتـوج  ،ه اعممًمػ سمؿؼدار إىمومي اًمصالةدخ ، وطَم عػك قمـ اًمقسـػمِ ويُ 

 .وً وإٓ وموٕصؾ اعمقآة مطؾؼ ،مثؾ هذا

 :وافدفٔؾ ظذ اصساط ادقآة ♦

   .، ول حيػظ قمـف أكف ومرق سملم اعمجؿققمتلموً ل جيؿع إٓ متقاًمق ^أن اًمـبل  -1

زيـؾ صـقرة اجلؿـع ومـنن هـذا يُ  ،ـك اجلؿع اعمؼوركي، ويمقهنـو حيصـؾ سمقــفام وموصـؾوٕن مع -1

   .(1)واحلؽؿي مـف

ٍٜ بَْٔٓا) :ؿقفف    (.وَيْبُىُؾ بَراتَِب

ٕكف ومـّرق  :ومنن اعمصكم إذا صغم راشمبًي سملم اعمجؿققمتلم وموعمقٓة شمـؼطع ،سمـوء قمغم اؿمؽماط اعمقآة

 .(2)سمقـفام، يمام يبطؾ ًمق ىمضـك سمقـفام ومو تي

ْذُر َمقجقد) :ؿقفف ًُ    (.ظَْد اؾ  ِٚحٓا وَشالِم إُوَػ  اً وأن يُقَن اف

قمــد اومتتـوح اًمصـالشملم اعمجؿـققمتلم  اً أن يؽقن اًمعذر اعمبـقح ًمؾجؿـع مقضمـقد :افنترط افثٚفٞ

وهــق اؿمــؽماط كقــي اجلؿــع قمـــد اًمصــالة  ،وؾمـالم إومم، وهــذا اًمشـــرط مبـــل قمــغم اًمشـــرط إول

   .إومم

َٜ  وإن) :ؿقفف َّٔ
َط ِٕ  اْصَسَ

ِٜ ِٝ افثٕٚٔ ِٝ إُوَػ اْفتَج مَجََع   وؿ ِع   وؿ ّْ.)   

 ومنكف يشؽمط ؿمـرـمون ،إذا َ ع ْ ع شملظمػم: 

   .اًمـقي، سملن يـقي اجلؿع مـ وىمً إومم :إول

أكف ٓ جيقز شملظمػم اًمصالة قمـ وىمتفو ذم إصؾ، وإذا أظمرهو ول يــق اجلؿـع  :وافًِٜ   ذفؽ ♦

قي، ويمون أداؤه ألو سمعد ذًمؽ ىمضوء ٓ أداًء، أمو إذا كقى اجلؿع ومقجقز اًمتـلظمػم، ويؽـقن يموكً معصـ

                                 
، شمقؿقي اسمـ واظمتقور، اًمشوومعقي قمـد وضمف وهق يشؽمط، ٓ إومم وىمً ذم اعمجؿققمتلم سملم اعمقآة أن: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .واًمسعدي

 .سمقـفام سموًمراشمبي يبطؾ ٓ أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي واًمروايي (1)
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   .ٕكف وىمتفو :ومعؾف ألو أداء ٓ ىمضوء

ِِٓٚ) :ؿقفف ًْ
   (.إن مل َيِوْؼ ظـ ؾِ

قمـ ومعؾ إومم، واعمعـك أكف يـقي ذم وىمً إومم  عفو مع اًمثوكقـي، ًمؽــ ٓ شمؽـقن اًمـقـي  :أي

سمتلظمػمهـو إمم أن يتضـويؼ  ٕكف أصبح آصمـامً  :وسمؼل وىمً ٓ يؽػل ٕدا فو ،وممقمـدمو شمضويؼ وىمً إ

 .وىمتفو قمـ أدا فو

 وموعمراد أكف ذم وىمً إومم هق سملم أمريـ: 

   .أن يمدهيو ذم وىمتفو -أ

إذا يمون اجلؿع جيقز ًمف، وٓسمد أن يـقي ىمبـؾ شمضـويؼ اًمقىمـً،  ،أن يـقي  عفو مع اًمثوكقي -ب

 .ومفق آصمؿ ،يصؾ أو يـقي اجلؿعومنذا ووق اًمقىمً ول 

ِٝ افثٕٜٚٔ) :ؿقفف ْذِر إػ ُدخقِل َوْؿ ًُ  .(واش ّراِر اف

أن يستؿر قمذر اجلؿع إمم أن يدظمؾ وىمً اًمثوكقـي، ومـنن زال اًمعـذر ىمبـؾ دظمـقل  :افنترط افثٚن

 .ًمزمف أن يصكم إومم ذم وىمتفو ،وىمً اًمثوكقي

 .(1)شوً ؾؿ ومقف ظمالومٓ أقم» :ىمول اعمرداوي ،أن ؾمبى اجلؿع ىمد زال :وافًِٜ

مسوومٌر كقى  ع اًمظفر واًمعصـر  ع شمـلظمػم ومؼـدم إمم سمؾـده وىمـً اًمظفـر، ومـؼـقل  :مثٚل ذفؽ

 .ٕن اًمعذر اعمبقح ًمؾجؿع زال :وذفؽ :وً صؾ اًمظفر مبوؿمـرة ذم وىمتفو وضمقسم :ًمف

مريض كقى أن جيؿـع اعمغـرب واًمعشـوء  ـع شمـلظمػم، واؾمـتؿر اًمعـذر إمم أن دظمـؾ  :مثٚل آخر

  .وٓ ؿمـلء قمؾقف ،وء، ومقجؿعوىمً اًمعش

   .ومقؾزمف أداء اعمغرب مبوؿمـرة ،ًمق ؿمػل ىمبؾ دظمقل وىمً اًمعشوء 

 

 

                                 
 (.5/119) ًمؾؿرداوي «اسكصوف»: اكظر (1)
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 ل يف صال  اخلوفةةةفص

 :ؿٚل ادٗفػ

ْٝ ظتـ افْبتلِّ ] ِيٓتٚ جتٚنزةٌ  ^وصتالُة اخلتقِف َصتحَّ ـُ تَؾ مًتف    ,بهتٍٍٚت  ِّ ٛي أن َُيْ وُيْستَ َح

ٍْٔػ وٕحِقه ,صالُِتٚ مـ افسالِح مٚ َيدؾُع بف ظـ ٍِٕسف ف ـَس ُِ
َِ    .[وٓ ُيْث

 .وأطمؽومفو ،ويمقػقتفو ،طمؽؿفو :قمؼد اعممًمػ هذا اًمػصؾ وذيمر ومقف صالة اخلقف

   .أن اًمعؾامء متػؼقن قمغم أمريـ ومقام يتعؾؼ سمصالة اخلقف :واظِؿ •

  .أكف جيقز ًمؾغزاة أن يصؾقهو سمنموملم يمؾ ـمو ػي سمنموم :أوًٓ 

ومفـام  ،وظمـودىمفؿ ،امقمي ومؾفؿ صالهتو ومرادى ذم مقاىمػفؿإذا اؿمتد اخلقف وشمعذرت اجل :ًٚ ثٕٚٔ

ــف :طمصــؾ مـــفؿ مـــ طمريمــي واؾمــتدسمور ًمؾؼبؾــي وهمــػمه ويريمعــقن  ،ٕضمــؾ احلــرب، ومفــق معػــق قمـ

   .(1)ويسجدون إيامء

ۇ ۇ ) يـليت ذيمرهـو ^ومقرد ذم ذًمـؽ صـػوت قمــ اًمـبـل  ،أمو صالهتو  وقمي سمنموم واطمد

 .(2)(ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

ْٝ ظـ افْبلِّ وصالُة اخلقِف َص ) :ؿقفف  (.^حَّ

   :صالة اخلقف ثٚب ٜ بٚفُ ٚب وافسْٜ واإلمجٚد ♦

ـــف شمعـــومم :أمتتتٚ افُ تتتٚب (1  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) :ومؼقًم

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .(3)(...ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

   .وملطموديٌ يمثػمة :وأمٚ افسْٜ (1

                                 
 (.118 - 1/117) ًمؾـقوي «اعمجؿقع»و ،(5/115) «اسكصوف»: اكظر (1)

 (.185: )اًمبؼرة (1)

 (.191: )اًمـسوء (3)
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 .(1)اسمـ هبػمة :ؿمـف ،كؼؾف همػم واطمد ،ومؿـعؼد قمغم مشـروقمقتفو وصمبقهتو :وأمٚ اإلمجٚد (3

   .أو همػمه ،وً أو ؾمُبع ،وً آدمق :اخلقف مـ أي قمدو يمون :وادراد بٚخلقف

ِيٓٚ جٚنزةٌ ) :ؿقفف ـُ    (.بهٍٍٚت 

   .(2)متعددة ^صػوت صالة اخلقف اًمثوسمتي قمـ اًمـبل 

                                 
 (.1/167) «اًمعؾامء إ ؿي اظمتالف»: اكظر (1)

 : يكم يمام اخلقف صالة وصػوت (1)

 . همػمهو ذم أو اًمؼبؾي ضمفي ذم اًمعدو يؽقن أن إمو: ُّتؾق ومال ثْٚنٜٔ افهالة ـٕٚٝ إذا( 1

 : أيت ومـتبع اًمؼبؾي ضمفي ذم اًمعدو يمون ومنذا. أ

 .  قعوً  هبؿ اًمصالة بتدئي صمؿ، ـمو ػتلم اجلقش يؼسؿ -

 . اًمريمقع مـ ورومعوً ، وريمققموً ، ىمقوموً  اسموم مع يصؾقن -

 . ىمو امً  اًمثوين اًمصػ ويبؼك، إول اًمصػ ذم اًمذيـ إومم اًمطو ػي معف شمسجد اسموم ؾمجد إذا -

 لظمرويت، اًمثوين اًمصػ يتؼدم صمؿ ؾمجدشملم، اًمثوين اًمصػ ؾمجد اًمسجقد مـ إول واًمصػ اسموم ومرع إذا -

 . إمويمـ ومقتبودٓن إول

 اًمذي اعمؼدم اًمصػ معف ؾمجد ؾمجد ومنذا مـف، واًمرومع واًمريمقع اًمؼقوم ذم يموٕومم اًمثوكقي اًمريمعي ذم اسموم يػعؾ -

 . ممظمراً  يمون

 . قعوً  ويسؾؿقن  قعوً  واعملمقمقن اسموم جيؾس -

 : صػوت ذًمؽ ذم ومقرد: اًمؼبؾي ضمفي همػم ذم اًمعدو يمون إذا أمو -ب

 . اًمعدو أموم جيؾسقن وىمسؿ، معف يصؾقن ىمسؿ: ىمسؿلم إمم اجلقش يؼسؿ أنهٍٜ إوػ: اف

 ًمقؼػقا ويـٍمومقن، ومرادي اًمثوكقي اًمريمعي ٕكػسفؿ هؿ أمتقا اًمثوكقي إمم ىموم إذا صمؿ، ريمعي إول سموًمؼسؿ يصكم صمؿ

 . اًمعدو أموم

 . ألؿ وإومم ًمف سموًمـسبي، اًمثوكقي اًمريمعي وماسم مع وشمصكم إومم اًمطو ػي ومتليت، ىمو امً  اسموم يظؾ ذًمؽ سمعد

 اًمصػي وهل، واًمتسؾقؿ اًمتشفد اسموم مع أدريمقا صمؿ، ريمعي ٕكػسفؿ وأمتقا ىمومقا ًمؾتشفد اسموم ضمؾس إذا

 . ًمؾؼرآن اعمقاومؼي

 ثوكقياًم اًمطو ػي ومتليت اسموم ويقاصؾ، اًمريمعتلم مـ ومقسؾؿقن، ريمعتلم إومم سموًمطو ػي يصكم أنافهٍٜ افثٕٜٚٔ: 

 . اصمـتلم وألؿ أرسمعوً  ًمإلموم ومتؽقن هبؿ ويسؾؿ، إظمػمشملم اًمريمعتلم اسموم مع وشمصكم

 . يسؾؿ صمؿ، ريمعتلم هبؿ ويصكم اًمثوكقي شمليت صمؿ يسؾؿ، صمؿ، ريمعتلم إومم سموًمطو ػي يصكم أنافهٍٜ افثٚفثٜ: 
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ذم أيوم خمتؾػي وأؿمـؽول متبويــي، يتحـرى  ^صالة اخلقف أكقاع صالهو اًمـبل » :ىمول اخلطويب

 .«ق أطمقط ًمؾصالة وأسمؾغ ذم احلراؾميذم يمؾفو مو ه

تتَؾ مًتتف   صتتالُِتٚ متتـ افستتالِح متتٚ َيتتدؾُع بتتف ظتتـ ٍِٕستتف) :ؿقفتتف ِّ ٛي أن َُيْ تتف  ,وُيْستتَ َح ُِ َِ وٓ ُيْث

ٍْٔػ وٕحِقه    (.ـَس

 :ومو يدومع سمف اًمعدو قمـ كػسف أصمــوء اًمصـالة ،يستحى ًمؾؿصكم اخلو ػ أن حيؿؾ معف اًمسالح

 .(1)(ڀ ڀ) :ىمقًمف شمعومم :وافدفٔؾ

                                
 معف ومتصكم اسموم ويؼقم سؾؿقن،وي إومم اًمطو ػي دمؾس صمؿ ريمعي، إومم سموًمطو ػي يصكم أن افهٍٜ افرابًٜ: 

 . معف ويسؾؿقن، معف ًمؾتشفد جيؾسقن صمؿ، اًمثوكقي اًمطو ػي

 . ريمعي ريمعي وًمؾؿلمقملم، ريمعتون ًمإلموم ومقؽقن

 مؽون إمم صالهتو ذم شمـٍمف صمؿ، ريمعي معف إومم ومتصكم اًمعدو، دموه وـمو ػيٌ ، سمطو ػيٍ  يصكم أن افهٍٜ اخلٚمسٜ:

 . إظمرى اًمطو ػي

 ريمعي اًمطو ػتلم يمؾتو شمؼيض صمؿ يسؾؿ، صمؿ، اًمثوكقي اًمريمعي معف ومتصكم هذه مؽون إمم إظمرى اًمطو ػي لءدم ذًمؽ سمعد

 . اسموم ؾمالم سمعد

 . واحلول ًمؾجقش إصؾح مـفو خيتور أن واًمؼو د، ًمإلموم اًمصػوت وهذه

 اًمؼٍم يدظمؾفو ٓ أكف ومعؾقم هبو ظموص طمديٌ ومقفو يرد ل ومفذه: اعمغرب وهل: ثالثٜٔ افهالة ـٕٚٝ إذا( 1

 . سموس وع

 : مثالً  ذًمؽ ومـ ًمؾثالصمقي، اخلقف صالة صػي اًمثـو قي ذم اًمصػوت مـ اًمعؾامء اؾمتـبط ذًمؽ وٕضمؾ

 . يسؾؿ صمؿ، ريمعوت صمالث ـمو ػي سمؽؾ يصكم أن /1

 ودظمؾقا إظمرى اًمطو ػي ضموءت ؾمؾؿقا ومنذا، ٕكػسفؿ ويتؿقن، واىمػوً  يؼقم صمؿ، ريمعتلم سموٕومم يصكم /أن1

 . وهؽذا ٕكػسفؿ، أمتقا صمؿ، ريمعي وملدريمقا، عفم

 قمـف اًمؼقؿ اسمـ ذيمر يمام ق اًمـبل هدي وهذا احلرض، ذم يمون إذا اًمصالة يؼٍم ٓ ومنكف: ربٚظٜٔ افهالة ـٕٚٝ إذا( 3

 . اًمصالة يؼٍم ل احلرض ذم اخلقف صغم إذا أكف اعمعود، زاد ذم

، ريمعتلم سموٕومم صغم  قعوً  سموًمطو ػتلم اسموم صغم ننوم ًمؾثـو قي، مو اًمصػوت مـ ًمؾرسموقمقي ومقؽقن: هذا وقمغم

 .ريمعتلم وسموًمثوكقي

 (. 191: )اًمـسوء (1)
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 فُـ هذا افسالح يُقن ؾٔف أمران:   

ٕكف مشغقل سموًمصـالة، وحيتـوج ومؼـط إمم مـو  :ٓ ؾمالح هجقم ،أن يؽقن ؾمالح دوموع ومؼط .1

  .يدومع قمـ كػسف ًمق هجؿ قمدو

 .وكحقه ،يموًمسؽلم وً سمؾ ظمػقػ ،صمؼقالً  وً ومال حيؿؾ ؾمالطم، أن ٓ يشغؾف وٓ يثؼؾف .1
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 :فػ ؿٚل ادٗ

ٍػ ُمسِِؿٍ ] َِّ َُ ٍر ُحر  ُم ـَ َزُم ـؾَّ َذ ِْ ف واحتٌد  ,َت ُّ ـٍ ببْتٍٚء اشت
َق  ,مْسَ ْقضِ ترَّ ٍَ فتٔس بَْٔتف وبتَغ  ,وفتق َت

َر َؿْهت ,ادسِجِد أـثُر مـ َؾْرَشٍخ  ٍَ ُٛ ظذ مسٚؾٍِر َشت َرهٚ متْٓؿ توَمتـ َحَوت ,وٓ َظْبتٍد وامترأةٍ  ,رٍ توٓ ََتِ

ْد بف َِ ًَ مَّ ؾٔٓتٚومل ,َأْجَزَأْتف ومل َتْْ ُٗ ْٝ ظِٔتف , َيِهحَّ أن َي تْذٍر َوَجَبت ًُ ْٝ ظْتف ف َى ََ تَدْت بتف ,وَمتـ َشت ََ ًَ ْٕ  ,وا

ـْ ظِٔف ُحوقُر  َّ َر ُِم ْٓ  اإلمتِٚم مل َتِهتحَّ اْفتُج وَمـ َصذَّ افي
ِٜ َؿْبَؾ صالةِ ًَ ُٛ ظِٔتف ,ُّ ـْ ٓ ََتِت َّت  ,وَتِهتحي ُِم

َ اإلمٚمُ  ـْ  ,وإَْؾَوُؾ ح ك ُيَهعِّ َِ ُر   يقِمٓٚ بًَد افزوالِ  وٓ ََيقُز د ٍَ َزُمف افس ِْ    .[َت

   .قمؼد اعممًمػ هذا اًمبوب وذيمر ومقف أطمؽوم صالة وظمطبتل اجلؿعي

ًمتـصــقػ  :أن اعممًمػ ذيمر صالة اًمسػر، صمؿ أشمبع ذًمؽ سمصـالة اجلؿعـي :ومْٚشبٜ افبٚب دٚ ؿبِف

   .اًمصالة ذم يمؾ مـفام

 ،اؾمؿ ًمققٍم مـ أيـوم إؾمـبقع .(1)ومقفوصمالث ًمغوت  ،وسمػتحفو ،وسمنؾمؽوهنو ،سمضؿ اعمقؿ :اجلًّٜ

   .وهق أومضؾ أيوم إؾمبقع، يمون يسؿك ذم اجلوهؾقي يقم اًمعروسمي

 يؾمبى شمسؿقتف سمققم اجلؿع: 

   .ٕن آدم وطمقاء اضمتؿعو ذم يقم اجلؿعي :ىمقؾ

   .وسمف ضمزم اسمـ طمزم ،ٕن اًمـوس جيتؿعقن ومقف ًمؾصالة :وىمقؾ

وخيـؼمهؿ  ،ويـلمرهؿ سمتعظـقؿ احلـرم ،قذيمرهؿٕن يمعى سمـ ًممي يمون جيؿع ىمقمف ومقف وم :وىمقؾ

   .سملكف ؾمـقبعٌ كبل

 .(2)ٕن ظمؾؼ آدم ُ ع ومقف، وهذا ومقف أصمر مقىمقف قمغم أيب هريرة :وىمقؾ

                                 
 (.369 /6) ًمؾـقوي «مسؾؿ ؿمـرح»: اكظر (1)

 أصمـوء ذم وهمػممهو ظمزيؿي وسمـ أمحد أظمرضمف ؾمؾامن طمديٌ مـ ذًمؽ ورد(: 1/353) اًمػتح ذم طمجر اسمـ ىمول (1)

 .وعقػ سمنؾمـود مرومققموً  وأمحد ىمقي سمنؾمـود مقىمقوموً  طموشمؿ أيب سمـ ذيمره هريرة أيب قمـ ؿموهد وًمف طمديٌ،
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 :واس وع ،واًمسـي ،صالة اجلؿعي مشـروقمي سموًمؽتوب :منتروظٜٔ اجلًّٜ ♦

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) :متتتتتتتتتـ افُ تتتتتتتتتٚب .1

 .(1)(ڀ

ـْ  ^َأنَّ افَّْبِلَّ » :مسعقد طمديٌ اسمـ  :ومـ افسْٜ .1 تقَن َظت ٍُ َِّ تْقٍم َيَ َخ ََ ِٜ اْفتتُج  َؿتَٚل فِ ًَ ُّ: 

ُٝ َأْن آُمَر َرُجالً  ّْ ْد مَهَ ََ ـْ  َف قَن َظ ٍُ َِّ َق َظَذ ِرَجٍٚل َيَ َخ ؿْ اْفتُج ُيَهعِّ بِٚفَِّْٚس, ُثؿَّ ُأَحرِّ ُٔقَُتُ  ُب
ِٜ
ًَ  .(2)شُّ

 .واًمعراىمل وهمػمهؿ (3)ـ هبػمةطمؽوه اسم ،مـعؼد قمغم مشـروقمقتفو :واإلمجٚد .3

 :ومؿـ ذًمؽ ورد ذم ومضو ؾفو أطموديٌ يمثػمة، :ؾوؾ اجلًّٜ* 

ُس َيتْقُم » :وً مرومققمـ ديٌ أيب هريـرة حل :أهنو ظمػم إيوم .1 ّْ ت ْٔتِف افنَّ َِ ْٝ َظ ت ًَ َِ َختْرُ َيتْقٍم َض

ِٜ اْفتتتُج  ًَ , َوؾِٔتتِف ُأْختتِرَج اْفتتتَج ؾِٔتتِف ُخِِتتَؼ آَدُم, َوؾِٔتتِف ُأْدِختتَؾ  ,ُّ َٜ َّٓ ِ  َيتتْقِم  َّْ ُٜ إِ تتَٚظ تتقُم افسَّ َُ َٓ َت تتٚ, َو َٓ ِمْْ

ِٜ اْفتُج  ًَ    .(4)شُّ

ِختُروَن, » :وً مرومققم حلديٌ أيب هريرة  :أن اهلل اظمتص يقم اجلؿعي ألذه إمي .1 ْٔ ـُ ا ْحت َٕ

 ِٜ ََٔٚم
َِ قَن َيْقَم اْف َُ ٚبِ ـُ افسَّ ْح َٕ ـْ  ,َو ْٝ اْفَُِ َٚب ِم َٔ

ٍٜ ُأوتِ ؾَّ ُأمَّ ـُ َْٔد َأنَّ  تِدِهْؿ, ُثتؿَّ َهتَذا  َب ًْ ـْ َب َؿْبَِِْٚ َوُأوتَِْٔتُٚه ِمت

َ َبُف  ـَ َْٔقُم افَِّذي  ٚ  اهللُاْف َٕ َْْٔٚ َهَدا َِ قُد َؽد اهللَُظ ُٓ َٔ َد َؽدٍ  ,اً َفُف, َؾٚفَُّْٚس َفَْٚ ؾِِٔف َتَبٌع اْف ًْ  .(5)شَوافََّْهَٚرى َب

ومـ ذًمـؽ طمـديٌ أيب  مو ورد مـ اًمػضؾ اجلؾقؾ واًمثقاب اًمعظقؿ اعمرشمى قمغم طمضقرهو، .3

ـْ اْؽَ َسَؾ َيْقَم » :وً مرومققم هريرة  ِٜ ُؽْسَؾ اْفتُج َم ًَ ِٜ اْفتتَج ُّ ـْ  ,ُثتؿَّ َراَح  ,ََْٚب , َوَمت ًٜ ت َٕ َب َبَد َا َؿترَّ َّٕ
َٖ ت َُ َؾ

 َٖ ت َُ ِٜ َؾ ِٜ افثَّٚفَِثت تَٚظ ـْ َراَح ِ  افسَّ َرًة, َوَم ََ َب َب َا َؿرَّ َّٕ
َٖ َُ ِٜ َؾ َٔ

ِٜ افثَِّٕٚ َٚظ ْبنتَراَح ِ  افسَّ ـَ َب  َا َؿترَّ ـْ  ًٚ َّٕ َأْؿتَرَن, َوَمت

 ِٜ َٚظ ـْ َراَح ِ  افسَّ , َوَم ًٜ َب َدَجَٚج َا َؿرَّ َّٕ
َٖ َُ ِٜ َؾ ًَ ابِ  افرَّ

ِٜ َٚظ , َؾتَِ٘ذا اْفتَخ َراَح ِ  افسَّ ًٜ َْٔوت َب َب َا َؿترَّ َّٕ
َٖ ت َُ ِٜ َؾ ِٚمَس

                                 
 (.9: )اجلؿعي (1)

 (.651« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.1/151« )اًمعؾامء إ ؿي اظمتالف»: اكظر (3)

 (.851« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.855« )مسؾؿ»(، 876« )اًمبخوري» أظمرضمف (5)
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َّ َخَرَج اإلمٚم َحوترْت  رَ اْفت ـْ ًُقَن افذِّ
ِّ ُٜ َيْسَ  َُ  .(1)شاَلنِ

ُؿَعِي، اًْمــجُ َذيَمـَر َيـْقَم  ^أن اًمـبـل » :حلديٌ أيب هريرة  :أن ومقفو ؾموقمي إضموسمي ًمؾدقموء .1

َُٖل  :وَمَؼوَل  تٚ َظْبتٌد ُمْستٌِِؿ َوُهتَق ُيَهتعِّ َيْست َٓ َُ
َٓ ُيَقاؾِ  ٌٜ تٚهُ  ًٚ صتتٔئ اهللَؾِٔتِف َشتَٚظ َّٓ َأْظَىتُٚه إِيَّ َزاَد ىُمَتْقَبـُي ذِم  .شإِ

ٚ َِٔدهِ َوَأَصَٚر بِ » :ِرَواَيتِفِ  َٓ ُِ ِِّ ََ  .(2)شُي

   .إمم همػم ذًمؽ مـ اًمػضو ؾ واخلصو ص اًمتل ومضؾً هبو قمغم همػمهو

اشمػؼ إ ؿي قمغم أن صالة اجلؿعي أيمؼم ومروض اسؾمـالم، وأن  تؿعفـو أقمظـؿ » :ىمول اًمعراىمل

   .هـ.ا .«ؾمقى  ؿع قمرومي ، ومع اعمسؾؿلم

ٍػ ُمسِِؿٍ ) :ؿقفف َِّ َُ ٍر ُحر  ُم ـَ َزُم ـؾَّ َذ ِْ    (.َت

 اجلؿعي يشؽمط ًمقضمقهبو ؿمـروط:   

   .اًمذيمقريي، وهذا سموس وع، وموًمـسوء ٓ  عي قمؾقفـ، ويمذًمؽ اخلـثك :إول

   .احلريي، وموًمعبد ٓ شمؾزمف اجلؿعي :افثٚن

ـِ ؿِمَفوٍب  :وافدفٔؾ تؾِّ ُمْستٍِِؿ اْفتُج » :ىَموَل  ^ أن اًمـبل طمديٌ ـَموِرِق سْم ـُ ٌٛ َظتَذ  ُٜ َحتؼأ َواِجت ًَ ُّ

ًٜ ِ  مَجَٚظَ  ًَ َّٓ َأْرَب  إِ
ُِقٌك, َأْو اْمَرَأةٌ  :ٍٜ ْ وهـق  ،وٕن وىمتـف مؾـؽ ًمســقده ،(3)شَأْو َمتِريٌض  ,َأْو َصبِلأ  ,َظْبٌد َُم

  .مشغقل ًمف

 .وهق اًمبؾقغ واًمعؼؾ، ومغػم اعمؽؾػ ٓ دمى قمؾقف اجلؿعي ،اًمتؽؾقػ :افثٚفٞ

اَلةِ فَِستْبِع ُمرُ » :سمـ ؿمعقى اعمتؼدم وحلديٌ قمؿر :ًمؽـ اًمصبل إذا مق ز يممر هبو ْؿ بِٚفهَّ ـُ وا َأْبََْٚء

   .احلديٌ (4)ش....ِشِْغَ 

                                 
 (.818« )مسؾؿ»(، 859« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.851« )مسؾؿ»(، 935« )اًمبخوري» فأظمرضم (1)

 ذم واًمبقفؼل(، 1577) «اًمدارىمطـل»و(، 5679« )إوؾمط» ذم واًمطؼماين(، 1967« )داود أسمق» أظمرضمف (3)

 (.1/637) «اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 171 /3« )اًمؽؼمى»

« اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/197)« اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 195« )داود أسمق»و(، 11/369« )أمحد» أظمرضمف (1)
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 .اسؾمالم، وموًمؽوومر ٓ دمى قمؾقف :افرابع

، وًمـق أداهـو ل -وهـق اسؾمـالم-اًمـذي هـق ذط ًمصـحي اًمعبـوداتإصـؾ  دَ ؼَ أكف ومَ  :وافدفٔؾ

   .(1)(ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى) :ًمعؿقم :شمصح مـف

ـٍ ببْٚءٍ ) :ؿقفف    (.مْسَ ْقضِ

 .آؾمتقطون :اخلٚمس مـ افنتروط

 ،مــ اؾمـتقـمـ سمؿـقـمـ مبــل :ومالسمد أن شمؽقن اجلؿعي مـ مسـتقـمـ سمبــوء، واعمسـتقـمـ سمبــوء

أو همػمه مـ اعمـقاـمـ اًمدا ؿـي اًمتـل ٓ يرطمـؾ أهؾفـو قمـفـو  ،أو اخلشى ،اسؾمؿـًأو  ،ؾمقاء سموحلجر

   .وٓ ؿمتوء وً صـقػ

 :كققمون مـ اًمـوس (مس قضـ ببْٚء) :وظمرج سمؼقًمف

 :واعمسوومر ًمف طموًمتون اعمسوومر اًمذي ًمقس ذم وـمـف، .1

   .ومال دمى قمؾقف اجلؿعي :اً أن يؽقن ؾمو ر :إوػ

 .ًمعؿقم أيي، ًمؽـ يصؾقفو مع اعمؼقؿلم :ذم سمؾد، ومقجى أن يصؾقفو أن يؽقن كوزًٓ  :افثٚن

وهمــػمهؿ ممـــ يتـؼؾــقن وٓ يســتؼرون سمؿؽــون، وهــؿ أهــؾ  ،يمــوٕقمراب :همــػم اعمســتقـمـلم .1

 :ٕمريـ ،ومال يصؾقن  عي واعمؽمطمؾلم، ،وسمققت اًمشعر ،وماخلق

   .ل يلمر إقمراب اًمذيـ طمقل اعمديـي سموجلؿعي ^أن اًمـبل  -1

 .ومفؿ يؽمطمؾقن يموعمسوومر ،ٕهنؿ همػم مستقـمـلم -1

ف واحٌد ) :ؿقفف ُّ َق  ,اش رَّ ٍَ    (.وفق َت

ذا، وًمـق أن اًمبقـقت هـذه ىمريـي يمـ :شمؽقن هذه إسمـقي واًمبققت جيؿعفو اؾمؿ واطمد، ومقؼـول :أي

   .شمػرىمً، ومفذا ووسمط اًمبؾد اعمعتؼم

                                
 

 (.3/138« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 1/119)

 (.51: )اًمتقسمي (1)
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   (.فٔس بَْٔف وبَغ ادسِجِد أـثُر مـ َؾْرَشٍخ ) :ؿقفف

   :اجلؿعي مـ طمقٌ اعمؽون دمى قمغم ومتتلم مـ اًمـوس

 .مو دامقا ذم اًمبؾد ،مـ هؿ داظمؾ اًمبؾد، ومتجى قمؾقفؿ اجلؿعي وًمق سَمُعدوا قمـ اعمسجد :إوػ

اًمبؾد، ومتجى قمـغم مــ ىمـُرب مــ اًمبؾـد سمحقـٌ يؽـقن سمقــف وسمـلم اًمبؾـد مـ هؿ ظمورج  :افثٕٜٚٔ

  .ومرؾمخ وملىمؾ، ومنن يمون سمقـف وسملم اًمبؾد أيمثر مـ ومرؾمخ ومال دمى قمؾقف

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) :شمعـومم فىمقًمـ :اًمتحديد سموًمػرؾمخدًمقؾ و

 ، ومنكــف ُيســَؿع إمموً واًمـــداء إذا طمصــؾ ويموكــً اًمريــوُح ؾمــويمـًي واعمــمذُن صـــقت (1)(ڀ ڀ ڀ ڀ

  .صمالصمي أمقول :واًمػرؾمخ ىمدره ،ومرؾمخ

َر َؿْكٍ ) :ؿقفف ٍَ ُٛ ظذ مسٚؾٍِر َش    (.وٓ ََتِ

   .يبوح ًمف ومقف اًمؼصـر اً اجلؿعي ٓ دمى قمغم مسوومٍر ؾمػر

صغم اجلؿعي ذم أؾمـػوره  ^ ومؾؿ يـؼؾ أكف ،وأصحوسمف يموكقا يسوومرون ^أن اًمـبل  :وافدفٔؾ ♦

 عــي، ويمــذا ومعــؾ اخلؾػــوء  ؾِّ َصــومؾــؿ يُ  ،يــقم  عــي مــع اضمــتامع إقمــداد اًمؽثــػمة، ويمــون يــقم قمرومــي

 .اًمراؿمدون مـ سمعده

   (.وٓ َظْبٍد وامرأةٍ ) :ؿقفف

   .عمو شمؼدم :أن اًمعبد واعمرأة يمذًمؽ ٓ دمى قمؾقفؿ اجلؿعي :أي

هٚ مْٓؿ َأْجَزَأْتف) :ؿقفف    (.وَمـ َحَْضَ

ــق طمضـــر ــد ،اعمســوومُر ؾمــػر ىمصـــر :ًم ــرأة اجلؿعــي ،واًمعب ــ ،واعم أضمــزأهتؿ  :وسوصــؾقا مــع اًمـ

  .صالهتؿ

 .ًمـ اًمشورع، ومنذا طمضـروهو صحّ  وً أهنو ؾمؼطً قمـفؿ ُّتػقػ :وافًِٜ ♦

                                 
 (.9: )اجلؿعي (1)
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ْد بِفِ ) :ؿقفف َِ ًَ  (.َومَلْ َتْْ

 ،واًمعبـد ،أن اعمسـوومر :ومقؼـقل اعمصــػ -ؾمـقليت سمقوكف-معؾقم أن اجلؿعي يشؽمط ألو قمدد معلم 

  .وٓ شمـعؼد هبؿ ،اعمعتؼم ًمؾجؿعيبقن مـ اًمعدد َس واعمرأة إذا طمضـروا اجلؿعي، ومنهنؿ ٓ حُيْ 

ًمغـػمهؿ، وًمـق يمـوكقا ممــ  وً إكـام صـحً مــفؿ شمبعـوأهنؿ ًمقسقا مـ أهؾ اًمقضمقب،  :وافًِٜ ♦

 .وًمق يموكقا وطمدهؿ ،شمـعؼد هبؿ اجلؿعي ٓكعؼدت هبؿ

مَّ ؾٔٓٚ) :ؿقفف ُٗ    (.ومل َيِهحَّ أن َي

 .دواًمعب ،اعمسوومر :أن يمم ومقفو مـ ٓ شمـعؼد سمف، وهؿ وً ٓ يصح أيض

ومـال يؽـقن اعمتبـقع  ،ًمغػممهـو وً أهنام ًمقسو مـ أهؾ اًمقضمقب، وإكام صـحً مــفام شمبعـ :وافًِٜ ♦

 .(1)وً شموسمع

ْٝ ظِٔف) :ؿقفف ْذٍر َوَجَب ًُ ْٝ ظْف ف َى ََ َدْت بف ,وَمـ َش ََ ًَ ْٕ    (.وا

واخلـو ػ، ومــ طمبسـف اعمطـر أو اًمـريح  ،يمـوعمريض ،ًمقضمـقد قمـذرٍ  :مـ ؾمؼطً قمـفؿ اجلؿعي

وشمـعؼـد  ،دمـى قمؾقـؽ اجلؿعـي :ومنكـو كؼقل ًمـف ،وطمضـر اجلؿعي ،وتؿؾ اعمشؼي ،صمؿ شمؽؾػ ،وكحقه

   .ومقفو وً ومتؽقن مـ اًمعدد اعمعتؼم، ويصح أن شمؽقن إموم ،سمؽ

ي اًمسـعل واحلضـقر، ومؾـام طمضــر زاًمـً اعمشـؼي ومقضمبـً أن ؾمؼقـمفو قمـف يمون عمشؼّ  :وافًِٜ ♦

 ،إٓ إن يمون وــرره ىمـد زاد سموكتظـوره قمؾقف، يمغػمه ممـ ٓ قمذر ًمف، وحيرم اكصـراومف إذا دظمؾ اًمقىمً،

 .ومؽثف

ـْ ظِٔف ُحوقُر ) :ؿقفف َّ َر ُِم ْٓ  اإلمِٚم مل َتِهحَّ اْفتُج وَمـ َصذَّ افي
ِٜ َؿْبَؾ صالةِ ًَ ُّ.)   

   .اً إذا ًمزمً اسكسون اجلؿعي ووضمى قمؾقف طمضقرهو ومؾؿ حيضـرهو وصغم فمفر

                                 
 إموموً  اعمسوومر أو، اًمعبد يؽقن أن ويصح، طمضـروهو إذا واعمسوومر سموًمعبد اجلؿعي شمـعؼد أهنو: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

، واًمعثقؿلم، اًمسعدي: واظمتوره اًمثالصمي، إ ؿي ىمول وسمف ومقفو، إمومتفو يصح وٓ، هبو ؼدشمـع ومال اعمرأة أمو ومقفو،

 .ًمإلومتوء اًمدا ؿي واًمؾجـي
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 :ؾال خيِق مـ حٚف غ

وًمقس سموًمظفر، ومفـق ىمـد  ،ٕكف خموـمى سموجلؿعي : شمصح مـفإن صغم ىمبؾ صالة اسموم ل :إوػ

 .وومعؾ مو ل خيوـمى سمف، ومصور يمام ًمق صغم اًمعصـر مؽون اعمغرب ،شمرك مو ظمقـمى سمف

سمـال ظمـالف، وشمصـح  ،وشمـرك اًمسـعل إًمقفـو ،إن يمون سمعد صالة اسموم، ومفق آصمؿ سمؽميمفو :ٜافثٕٚٔ

 .اً مـف فمفر

ُٛ ظِٔف) :ؿقفف ـْ ٓ ََتِ َّ    .(وَتِهحي ُِم

اًمذيـ ٓ دمى قمؾقفؿ اجلؿعـي ومروـفؿ اًمظفـر، ومتصـح مــفؿ اًمظفـر، ؾمـقاء يمـون ىمبـؾ صـالة 

 .اًمـوس واسموم اجلؿعي أو سمعدهو، سمشـرط أن يتقؼـقا دظمقل وىمً صالة اًمظفر

َ اإلمٚمُ ) :ؿقفف   (.وإَْؾَوُؾ ح ك ُيَهعِّ

 .أن إومضؾ عمـ ل دمى قمؾقف اجلؿعي أن ٓ يصؾقفو طمتك يصكم اسموم :أي

ُر   يقِمٓٚ بًَد افزوالِ ) :ؿقفف ٍَ َزُمف افس ِْ ـْ َت َ
ِ    (.وٓ ََيقُز د

أؿمور إمم مسلًمي اًمسػر يقم اجلؿعي ىمبـؾ أداء اًمصـالة، ومؼـرر أكـف ٓ جيـقز اًمسـػر ذم يقمفـو سمعـد 

 .إن يمون ممـ ظمقـمى سموجلؿعي وشمؾزمف ،زوال اًمشؿس

 :ويس ثْك مـ ذفؽ احلُؿ مسٖف ٚن• 

ف، ومفق قمذر يسؼط اجلؿعي واجلامقمي، ومثؾف ًمق يمون مققمـد رطمؾـي إذا ظموف ومقات رومؼت :إوػ

 .قمذر ومفـواًمطو رة، 

إذا يمـون يـتؿؽـ مــ اسشمقـون هبـو  عـًي ذم ـمريؼـف، يمـلن يؿـر قمـغم سمؾـدة ويـدرك صـالة  :ٜافثٕٚٔ

 .(1)اجلؿعي معفؿ ومال سملس

وإضمـر ًمـتال شمػقشمـف اجلؿعـي  :أكـف جيـقز مـع اًمؽراهـي :وموعمشفقر مــ اعمـذهى :أمو ىمبؾ اًمزوال

 .(2)اًمعظقؿ ومقفو

                                 
 (.5/185) ًمؾؿرداوي «اسكصوف» ،(371 /1) «اعمعود زاد»: اكظر (1)

 .اًمعؾؿ ؾأه أيمثر قمـ وطمؽوه ىمدامي، اسمـ: واظمتوره يمراهي، سمال ضمو ز هذا أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)



 

 
 التعليل املكيع على  ساد املضتكيع

 
431 

 لةةةةةةفص

 :ؿٚل ادٗفػ

ُط فِهتحَّ ِٓٚ ُذوطٌ ] ُٝ  :أَحتُدهٚ :فتٔس مْٓتٚ إذُن اإلمتٚمِ  ,ُيْنَسَ ِٝ صتالةِ  ,افقؿت ُل َوؿت ُفتف أوَّ وَأوَّ

ًِٔدِ  رِ  ,اف ْٓ  افي
ِٝ صالةِ ر ,وآِخُره آِخُر َوؿ ْٓ قا ُط َِّ  َص

ِٜ ًَ  ,اً ؾْ٘ن َخَرَج وْؿُ ٓٚ َؿبَؾ اف حريّ ُّ    .ًٜ وإٓ ؾُج

 .ُحوقُر أربًَغ مـ أهِؾ ُوُجقهِبٚ :افثٚن

 ُٞ ٍٜ مْسَ ْقضِِْغَ  :افثٚف ْحراءِ  ,أن يُقٕقا بَري ََُهتقا ؿبتَؾ  ,وَتِهحي ؾٔا ؿَٚرَب افُبَْٔٚن مـ افهَّ َٕ ؾ٘ن 

ر ْٓ قا ُط ٍُ َٕ ْٖ ًٜ وإن َأْدَرَك  ,اً إَتِٚمٓٚ اْشَ  ت ًَ تٚ مُجُ َٓ َّ ًٜ َأََت تٚ وَمـ َأْدَرَك مع اإلمتِٚم مْٓتٚ َرـًت َٓ َّ َأَؿتؾَّ متـ ذفتؽ َأََت

ر ْٓ ترَ  ,اً ُط ْٓ َقى افيي َٕ ُم ُخْىَبَ تْغِ  ,إذا ـٚن  تدي ََ ُط َت تُد اهللِ ,وُيْنتَسَ ِط ِصتحَّ ِٓا َْحْ وافهتالُة ظتذ  ,وِمتـ َذْ

ٍد  َّّ ٍٜ  ,^رشقفِف ُُمَ ََْقى اهللِ  ,وؿراءُة آي ُٜ بَ  َّٔ ُّ وُحوقُر افًددِ  ,وافَقِص طِ اْفتت طُ  ,ْنَسَ ْلتا  وٓ ُيْنتَسَ

مهتتٚ َمتتـ َيَ تتَقػَّ افهتتالةَ  َّٓ َٛ ظتتذ ِمْْتتَزٍ  ,افىٓتتٚرُة وٓ أن َيَ ق ُىتت  ,أو َمْقِضتتٍع ظتتٚلٍ  ,وِمتتـ ُشتتَِْْٓا أن خَيْ

َؿ ظذ ادٖمقمَغ إذا َأْؿَبَؾ ظِٔٓؿ ِِّ ِِتَس بتَغ  ,ثؿ ََيَِِْس إػ َؾراِ  إذانِ  ,وُيَس َٛ  ,ىب غِ اْفتتُخ وََيْ ُىت وخَيْ

تتَد ظتتذ  ؿتتٚناً  ِّ تتف ,ًٚ أو ظهتت ,أو َؿتتْقسٍ  ,شتتٍٔػ وَيً  ِٓ ِهتتَد تَِِتتَٚء َوج َْ تت ,وَي ََهِّ َٜ اْفتتتُخ َر توُي وَيتتْدُظَق  ,ْىَب

 .[فِّسِّغَ 

   .قمؼد اعممًمػ هذا اًمػصؾ ًمبقون ؿمـروط صحي اجلؿعي

ُط فِهحَّ ِٓٚ ُذوطٌ ) :ؿقفف    (.ُيْنَسَ

 يشؽمط ًمصحتفو ؿمـروط: 

   .ظمطبتلم شمؼدم .1 .آؾمتقطون .3 .اًمعدد اعمعتؼم .1 .اًمقىمً .1

   .ويليت اًمؽالم قمـفو سمنذن اهلل

   (.فٔس مْٓٚ إذُن اإلمٚمِ ) :ؿقفف

   .أو اخلؾقػي ومقفو ،سملّم اعممًمػ أكف ٓ يشؽمط ًمصحي اجلؿعي أن يلذن اسموم
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، ويمون هذا سمحضـقر  فـقر (1)حمصقر صغم سموًمـوس وقمثامن   وً أن قمؾق :وافدفٔؾ ♦

   .ومؾؿ يـؽره أطمد ،اًمصحوسمي

ُٝ  :أَحُدهٚ) :ؿقفف    (.افقؿ

 ،ٕهنــو صــالة مػرووــي :اًمقىمــً، ومالسمــد أن شمؽــقن ذم اًمقىمــً :أول ؿمـــروط صــحي اجلؿعــي

   .وً ل شمصح إ وقم ،وموؿمؽمط ألو اًمقىمً يمبؼقي اًمصؾقات، وًمق صغم ىمبؾ اًمقىمً أو سمعده

ًِٔدِ ) :ؿقفف ِٝ صالةِ اف ُل َوؿ ُفف أوَّ    (.وَأوَّ

 .ىمً اجلؿعيأؿمور إمم مسلًمي و ،عمو سملم أن مـ ؿمـروط اجلؿعي اًمقىمً

 ووىمً اجلؿعي ًمف سمدايي وهنويي: 

، وهذا -مـ سمعد ـمؾقع اًمشؿس وارشمػوقمفو ىمقد رمح :أي-مـ أول وىمً صالة اًمعقد  :بداي ف

  .(2) اعمشفقر مـ اعمذهى

 :وافدفٔؾ ♦

ـَؾؿِ  اهللِطمديٌ قَمْبِد  (1 ـِ ؾمــقَداَن اًمسخ ْدُت َيتْقَم » :ىَمـوَل  لِّ سْمـ ِٓ ِٜ َمتَع َأيِب اْفتتُج َصت ًَ ترٍ  ُّ ُْ ْٝ  ,َب ت َٕ ٚ َُ َؾ

ْٝ َصتتاَلُتُف َوُخْىَبُ تُف إَِػ َأْن أَ  ت َٕ ٚ ـَ تتَر َو َّ ٚ َمتَع ُظ ْدُُتَ
ِٓ تتِٚر, ُثتؿَّ َصتت َٓ  :ُؿتتقَل َصتاَلُتُف َوُخْىَبُ تُف َؿْبتتَؾ ِْٕهتِػ افَّْ

ْٝ َصتاَلُتُف َوُخْىَبُ تُف إَِػ َأْن َأُؿتقَل َزاَل  ت َٕ ٚ َُ ٚ َمتَع ُظتْثَاَن َؾ ْدُُتَ
ِٓ ُٚر, ُثؿَّ َصت َٓ َ َهَػ افَّْ ْٕ تٚرُ  ا َٓ ُٝ  ,افَّْ َؾتَا َرَأْيت

َرهُ  اً َأَحد َُ ْٕ  .(3)شَظَٚب َذفَِؽ َوَٓ َأ

                                 
 (.1/686« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 591« )اًمشوومعل»و ،(588« )موًمؽ» أظمرضمف (1)

 :أيضوً  ىمقٓن اعمسلًمي وذم (1)

 . اًمثالصمي إ ؿي مذهى وهق يموًمظفر، اًمشؿس سمزوال إٓ يبدأ ٓ وىمتفو أن -1

 مـ اخلرىمل ىمقل وهق ذًمؽ، ىمبؾ جيقز وٓ -اًمزوال ىمبؾ أي- اًمـفور مـ اخلومسي اًمسوقمي ذم ومعؾفو جيقز أكف -1

 . واًمعثقؿلم، سموز اسمـ: اظمتوره احلـوسمؾي،

 قمغم يتوسمع ٓ: ؾمـقدان سمـ اهلل قمبد( 119 /5: )«اًمؽبػم اًمتوريخ» ذم اًمبخوري ىمول ،(1613« )اًمدارىمطـل» أظمرضمف (3)

 .طمديثف
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  .أن أسمو سمؽر صغم ىمبؾ كصػ اًمـفور ومؾؿ يـؽر قمؾقف :وافنٚهد مْف

ـَ قَمْبـِد » :طمديٌ حمؿد سمـ قمكم اًمبوىمر (1 ُف ؾَمَلَل ضَموسمَِر سْمـ  ^ اهللَِمَتـك يَمـوَن َرؾُمـقُل  : اهللَِأك 

تٚ :َؼوَل وم ؟ُؿَعيَ اًْمـجُ ُيَصكمِّ  َٓ ٚفَِْتٚ َؾُِْرُُي ُٛ إَِػ مِجَ تْذَه َٕ , ُثتؿَّ  تَٚن ُيَهتعِّ ِحتَغ » :ذِم طَمِديثِـفِ  اهللَِزاَد قَمْبـُد ، شـَ

ُس  ّْ  .اًمـ َقاِوح :َيْعـِل .(1)شَتُزوُل افنَّ

 ،اسمــ مسـعقد :مــفؿ ،رْ َؽــْأكف روي قمـ  ع مــ اًمصـحوسمي أهنـؿ صـؾقا ىمبـؾ اًمـزوال ول يُ  (3

 وهمػمهؿ ،وىموصوؾمعد سمـ أيب  ،وضموسمر

رِ ) :ؿقفف ْٓ  افي
ِٝ صالةِ  (.وآِخُره آِخُر َوؿ

سمعـد ذمء  ،آظمر وىمً صـالة اًمظفـر، وهـق أن يؽـقن فمـؾ يمـؾ ؿمــلء مثؾـف :هنٚيٜ وؿٝ اجلًّٜ

 .(2)اًمزوال

ر) :ؿقفف ْٓ قا ُط َِّ  َص
ِٜ ًٜ  ,اً ؾْ٘ن َخَرَج وْؿُ ٓٚ َؿبَؾ اف حريّ ًَ ُّ    (.وإٓ ؾُج

ٕهنـو ىمـد  :اً ومـنهنؿ يصـؾقهنو فمفـر ،شمؽبـػمة اسطمـرام إذا ظمرج وىمً اجلؿعي ىمبؾ أن يؽـؼموا ألـو

   .ظمرج وىمتفو

 :وذفتؽ، قن  عـيّؿـتوا شمؽبػمة اسطمرام ًمؾجؿعي ىمبؾ ظمـروج اًمقىمـً، ومقويمؼّم  ،ومنن أدريمقا* 

   .(3)شمدرك سموًمتحريؿي ، إذ اجلؿعي يمبؼقي اًمصؾقاتٕهنؿ أدريمقا

   (.ُحوقُر أربًَغ مـ أهِؾ ُوُجقهِبٚ :افثٚن) :ؿقفف

طمضقر اًمعـدد اعمعتـؼم، ومقشـؽمط ًمصـحي اجلؿعـي أن حيضــرهو اًمعـدد اًمؽـوذم سىمومتفـو،  :افثٚن

 .وٓسمد أن حيضـروا اخلطبي واًمصالة، وأن يؽقكقا مـ أهؾ وضمقهبو

 .مـ أهؾ وضمقهبو أكف يشؽمط أرسمعقن رضمالً  :ر اعممًمػوىمرّ 

                                 
 (.858« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.5/119) رضمى ٓسمـ «اًمػتح» ،(1/61) «اًمؼـوع يمشوف» ،(5/186) «اسكصوف»: اكظر (1)

 يمام ريمعي سمندراك شمدرك وهمػمهو اجلؿعي وإكام اسطمرام، شمؽبػمة سمندراك ًمقسً اًمعؼمة أن: احلـوسمؾي قمـد اًمثوين اًمقضمف (3)

 .اعمصـػ ىمرره مو وإىمرب شمقؿقي، اسمـ اظمتقور وهق ؾمبؼ،
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ـتؿ » :هبـؿ ىمـول ذم صـالة أؾمـعد سمــ زرارة  طمديٌ يمعى سمــ موًمـؽ  :وافدفٔؾ ♦

   .(1)شأربًقن رجالً  :ؿٚل ؟يقمئذـْ ؿ 

ٌٜ » :وىمقل ضموسمر سمـ قمبد اهلل  ت ًَ تَغ َؾتَا َؾتْقُق َذفِتَؽ مُجُ
ًِ تؾِّ َأْرَب ـُ ُٜ َأنَّ ِ َ  َّْ  افسي

ِٝ  ,َوؾِْىترٌ  ,َمَو

 .(3()2)شَوَأْضَحك

ُٞ ) :ؿقفف ٍٜ مْسَ ْقضِِْغَ  :افثٚف    (.أن يُقٕقا بَري

شـرط، وأكف ٓ سمد أن يؽقكقا مسـتقـمـلم سمؿؼـر آؾمتقطون، وشمؼدم سمقون هذا اًم :افنترط افثٚفٞ

   .وٓ ؿمتوءً  وً دا ؿ ٓ يرطمؾقن قمـف صـقػ

ْحراءِ ) :ؿقفف    (.وَتِهحي ؾٔا ؿَٚرَب افُبَْٔٚن مـ افهَّ

مـ اًمبـقـون ذم اًمصـحراء، ومؾـقس إىمومتفـو ذم  وً جيقز ٕهؾ اًمبؾد أن خيرضمقا ويؼقؿقا اجلؿعي ىمريب

 .وً اًمبـقون ؿمـرـم

ـــ زرارة أن ؾمــعد  :وافتتدفٔؾ ♦ ـتتٚن يهتتع اجلًّتتٜ   حتترة بْتتل » -أول مـــ ّ ــع- سم

 .(5)(هل قمغم مقؾ مـ اعمديـي) :ة سمـل سمقوويىمول اخلطويب قمـ طمرّ  (4)شبٔٚضٜ

ر) :ؿقفف ْٓ قا ُط ٍُ َٕ ْٖ ََُهقا ؿبَؾ إَتِٚمٓٚ اْشَ  َٕ   (.اً ؾ٘ن 

ػؼــد وذًمــؽ ًم :اً إذا كؼــص اًمعــدد اعمعتــؼم ذم اجلؿعــي ىمبــؾ إمتــوم اًمصــالة، ومــنهنؿ يصــؾقن فمفــر

                                 
(، 1711« )ظمزيؿي اسمـ»و(، 7913« )طمبون اسمـ»و(، 1981« )موضمف اسمـ»و ،(1969« )داود أسمق» أظمرضمف (1)

 .إًمبوين وطمسـف

« اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ ووعػف(، 3/151« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل ،(1579« )اًمدارىمطـل» أظمرضمف (1)

(1/595.) 

 اًمؼقؿ، واسمـ، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره ملمقملم، واصمـون أطمدهؿ خيطى: سمثالصمي شمـعؼد أهنو: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (3)

 .ًمإلومتوء اًمدا ؿي واًمؾجـي، واًمعثقؿلم، سموز واسمـ، واًمسعدي، إسمراهقؿ سمـ حمؿد ًمشـقخوا

(، 1711« )ظمزيؿي اسمـ»و(، 7913« )طمبون اسمـ»و(، 1981« )موضمف اسمـ»و ،(1969« )داود أسمق» أظمرضمف (1)

 .إًمبوين وطمسـف

 (.1/115) ًمؾخطويب «اًمســ معول»: اكظر (5)
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 .(1)-وهق اًمعدد اعمعتؼم-ؿمـرـمفو 

تر) :ؿقفف ْٓ تٚ ُط َٓ َّ ًٜ وإن َأْدَرَك َأَؿتؾَّ متـ ذفتؽ َأََت ت ًَ تٚ مُجُ َٓ َّ ًٜ َأََت إذا  ,اً وَمـ َأْدَرَك مع اإلمِٚم مْٓتٚ َرـًت

رَ  ْٓ َقى افيي َٕ    (.ـٚن 

 اعمسبقق ذم صالة اجلؿعي ًمف طموًمتون:   

تاَلةِ » :احلديًٌمعؿقم  :أن يدرك ريمعي، ومنكف يتؿفو  عي :إوػ ـَ افهَّ ًٜ ِمت ًَ ـْ ـْ َأْدَرَك َر تْد  ,َم ََ َؾ

اَلةَ     .وًمق وموشمتف اخلطبي ،(2)شَأْدَرَك افهَّ

 :سمؼقديـ اً ويؼؾبفو فمفر ،أن يدرك أىمؾ مـ ريمعي، ومنكف يصؾقفو :افثٕٜٚٔ

   .يمام شمؼدم ،ٕن اجلؿعي ىمد شمصغم ىمبؾ وىمً اًمظفر :أن يؽقن ىمد ؿمـرع هبو ذم وىمً اًمظفر -1

، ومؾق أدرك اسمـوم وىمـد رومـع مــ اًمـريمعتلم وكـقى اجلؿعـي، ومـال اً ن ىمد كقاهو فمفرأن يؽق -1

   .(3)صح ذًمؽ ،، ًمؽـ ًمق دظمؾ معف وكقى أهنو فمفراً يصح أن يصؾقفو فمفر

ُم ُخْىَبَ ْغِ ) :ؿقفف دي ََ ُط َت    (.وُيْنَسَ

عي، ويمذا شمؼدم اخلطبتلم، سملن يؼدمفام قمغم اًمصالة، ومؾق ل خيطى ل شمصح اجلؿ :افنترط افرابع

 .ًمق ظمطى واطمدة، ويمذا ًمق أظمر اخلطبتلم

   :وافدفٔؾ ♦

 ،(4)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ) :ىمقًمــف شمعــومم .1

 .واًمذيمر هق اخلطبي، وإمر سموًمسعل ألو يدل قمغم وضمقهبو وؿمـرـمقتفو

                                 
، ىمدامي اسمـ اظمتقور وهق فمفرًا، هبو ومقلشمقن، ريمعي يصؾقا أن ىمبؾ كؼصقا ومنذا ريمعي، راكسمند اًمعؼمة أن: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .واًمعثقؿلم

 .هريرة أيب طمديٌ مـ( 697« )مسؾؿ»و(، 589« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 قتًو،ؿمـ مـفو يدرك ل إذا  عي، سموقمتبورهو دظمؾ ىمد يمون إذا، فمفراً  يؼؾبفو أن جيقز أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (3)

 .اًمعثقؿلم: واظمتوره

 (.9: )اجلؿعي (1)
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َٚن افَّْبِلي » :طمديٌ اسمـ قمؿر ىمول .1 َا  ^ـَ ُٓ َْْٔ ُد َب ًُ َْ ُٛ ُخْىَبَ ْغِ َي ُى    .(1)«خَيْ

ِط ِصحَّ ِٓا َْحُْد اهللِ) :ؿقفف ٍٜ  ,^وافهالُة ظذ رشتقفِف  ,وِمـ َذْ تَقى  ,وؿتراءُة آيت َْ ُٜ بَ  َّٔ وافَقِصت

  (.اهللِ 

أؿمـور إمم ؿمــلء مــ أطمؽـوم هـوشملم  ،شمؼـدم اخلطبتـلم :عمو ذيمر اعممًمػ أن مــ ؿمــروط اجلؿعـي

   .اخلطبتلم

 ٛأن ظمطبي اجلؿعي ألو أريمون أرسمعي :وادنٓقر مـ ادذه: 

   .محد اهلل شمعومم قمغم أي صػي يموكً، وؾمقاء ذم أول اخلطبي أو ذم آظمرهو .1

 .(2)وأصمـك قمؾقف ،يمون إذا ظمطى محد اهلل ^ٕن اًمـبل  :واًمسـي احلؿد ذم أوألو

 .قمغم أي صػي يموكً ^قمغم اًمـبل  اًمصالة .1

 .وأىمّؾف آيي، ـمقيؾي يموكً أو ىمصـػمة ىمراءة ؿمـلء مـ اًمؼرآن ذم اخلطبي .3

ـِ ؾَمـُؿَرَة حلديٌ  ْٝ فَِِّْبِتلِّ » :ىَمـوَل  ضَموسمِِر سْم ت َٕ ٚ تْرآنَ  ,ُخْىَبَ تٚنِ  ^ـَ َُ تَرُأ اْف َْ َا َي ُٓ ْٔتَْ ِِتُس َب  ,ََيْ

ُر افََّْٚس  ِـّ  .(3)شَوُيَذ

   .(4)ٕن اعمؼصقد مـ اخلطبي اًمققمظ، وأهؿ مو يقصـك سمف شمؼقى اهلل :اًمقصـقي سمتؼقى اهلل .1

ُّ وُحوقُر افًددِ ) :ؿقفف طِ اْفت    .(ْنَسَ

 ،جلؿعـي، سمـلن حيضــروا اخلطبـيصـالة اًم طمضقر اًمعدد اعمشؽمط :يشؽمط ًمصحي ظمطبي اجلؿعي

، واًمقصـقي سمتؼـقى ^واًمصالة قمغم اًمـبل  ،أو أيي واحلؿد ،ويسؿعقا اًمقاضمى مـفو، وهق اًمققمظ

 .اهلل

                                 
 (.861« )مسؾؿ»و(، 918« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.1351« )مسؾؿ»و(، 191« )اًمبخوري»: اكظر (1)

 (.861« )مسؾؿ» أظمرضمف (3)

، اًمققمظ ومقفو يؽػل وإكام، هذا يؽـ ل وًمق اخلطبي شمصح سمؾ اخلطبي، أريمون مـ ًمقسً إمقر هذه أن: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .واًمسعدي، شمقؿقي واسمـ، طمزم اسمـ: واظمتوره قمرومًو، اخلطبي اؾمؿ قمؾقف يؼع ومو
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ُط ْلا افىٓٚرةُ ) :ؿقفف    (.وٓ ُيْنَسَ

وإكـام  ،أو إصـغر، وٓ مــ اًمـجوؾمـي ،ٓ يشؽمط ًمصحي اخلطبي اًمطفـورة مــ احلـدث إيمـؼم

   .شمسـ

  .(1)أن اخلطبي ذيمر، واًمذيمر شمسـ ًمف اًمطفورة وٓ دمى :وافًِٜ ♦

مهٚ َمـ َيَ َقػَّ افهالةَ ) :ؿقفف َّٓ    (.وٓ أن َيَ ق

ومؾـق ظمطـى ؿمـخص وصـغم سمؾ يستحى ذًمـؽ، ٓ يشؽمط أن يتقمم اًمصالة مـ يتقمم اخلطبي، 

   .مـ اًمصالة ٕن اخلطبي مـػصؾي :وذفؽ :آظمر صح

َٛ ظذ ِمَْْزٍ ) :ؿقفف ُى    (.وِمـ ُشَِْْٓا أن خَيْ

 أؿمور اعممًمػ إمم سمعض ؾمــ اخلطبي: 

ومػماه  قع اعمستؿعلم، وهـذا أسمؾـغ ذم  ،وً ًمقؽقن مرشمػع :أن شمؽقن اخلطبي قمغم مـؼم :افسْٜ إوػ

ًمـف مــؼم مــ ُصــع  ^أن اًمـبـل » :ومؼد ورد ذم طمديٌ ؾمفؾ سمـ ؾمـعد ،^اكتػوقمفؿ، وًمػعؾ اًمـبل 

 .(3)وىمد كؼؾ اًمـقوي إ وع اًمػؼفوء قمغم ؾمـقي اعمـؼم ،(2)شـمروموء اًمغوسمي، وهق إصمؾ

   (.أو َمْقِضٍع ظٚلٍ ) :ؿقفف

 .إن ل يؽـ هـوك مـؼم ومنكف يؼػ قمغم مؽون قمولٍ 

 يمـام ذمأول أمـره خيطـى قمـغم ضمـذع،  ^حيصؾ إسمـالغ اًمؽـالم، وىمـد يمـون اًمـبـل يمل  :وافًِٜ

ْٔتِف افَّْبِتلي » :ىَموَل   اهللِِد طمديٌ ضَموسمِر سْمـ قَمبْ  تقُم إَِف َُ َٚن ِجتْذٌد َي َْٚ  ,^ـَ ًْ
ِّ تاَّ ُوِضتَع َفتُف ادِْْْتَزُ َشت َِ َؾ

ِجْذِد, ِمْثَؾ  ِْ ًَِنٚرِ  :فِ َزَل افَّْبِلي  ,َأْصَقاِت اْف َٕ ْٔفِ  ^َح َّك  َِ    .(4)شَؾَقَضَع َيَدُه َظ

                                 
 إؿمبف: ىمدامي اسمـ ىمول وًمذا: اخلطبي ذم آيي ىمراءة اؿمؽماـمفؿ -إيمؼم احلدث ذم ٓؾمـقام- قمؾقف يرد هذا وًمؽـ (1)

 .ًمؾجـى ذًمؽ جيقز وٓ ًمؾخطبي، ؿمـرـموً  آيي ىمراءة ًمؽقن: اًمؽؼمى اًمطفورة اؿمؽماط اعمذهى سملصقل

 (.511« )مسؾؿ»و(، 917« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.1/178) ًمؾـقوي «اعمجؿقع»: اكظر (3)

 (.918« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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َؿ ظذ ادٖمقمَغ إذا َأْؿَبَؾ ظِٔٓ) :ؿقفف ِِّ    (.ؿوُيَس

يؽــقن جلؿقــع اًمـــوس إذا صــعد اعمـــؼم  ،قمــوم وهــق ؾمــالمٌ  اًمســالم قمــغم اًمـــوس، :افستتْٜ افثٕٚٔتتٜ

 .واؾمتؼبؾفؿ

  (.ثؿ ََيَِِْس إػ َؾراِ  إذانِ ) :ؿقفف

   .(1)اجلؾقس قمغم اعمـؼم طمتك يـتفل اعممذن، وهذا ؾمـي سمن وع اًمصحوسمي :افثٚفثٜ افسْٜ

ـِ َيِزيدَ  :وافدفٔؾ ♦ و ِِى سْم تَٚن افِّْتَداُء َيتْقَم » :ىَمـوَل  طمديٌ اًمس  تَس اإلمتٚم اْفتتُج ـَ َِ ُفتُف إَِذا َج  َأوَّ
ِٜ
ًَ ُّ

ِد افَّْبِلِّ  ,َظَذ ادَِْْْزِ  ْٓ رٍ  ,^َظَذ َظ ُْ رَ  ,َوَأيِب َب َّ  .(2)شَوُظ

 .ويستجؿع كػسف ًمؾخطبي ،وطمتك يرشموح سمعد صعقده

   (.ىب غِ اْفتُخ وََيَِِْس بَغ ) :ؿقفف

ـُ ؾَمـُؿَرةَ  :وافدفٔؾ :لم اخلطبتلماجلؾقس سم :ٜافرابً افسْٜ  ^ اهللَِأنَّ َرُشتقَل » :طمديٌ ضَمـوسمُِر سْمـ

ُٛ َؿٚنِاً  ُى َٚن خَيْ ُِِس  ,ـَ ُٛ َؿٚنِاً  ,ُثؿَّ ََيْ َْٔخُى قُم َؾ َُ ُٛ َجٚفِست ,ُثؿَّ َي ُىت تَٚن خَيْ ـَ تُف  َّٕ ََٖك َأ بَّ َٕ ـْ  َّ تَذَب,  ًٚ َؾ ـَ تْد  ََ َؾ

ْد  ََ َثَر  -اهللِوَ -َؾ ـْ ُف َأ ًَ ُٝ َم ْٔ َِّ ْل َصاَلةٍ َص ٍَ ـْ َأْف    .(3)شِم

واعمغـػمة سمــ ؿمـعبي ل  وً ظمطبتـف، وىمـد روي أن قمؾقـ وًمصّحًواجلؾقس ؾمـي، وًمق شمريمف ل يلصمؿ 

   .جيؾسو سملم اخلطبتلم

َٛ ؿٚناً ) :ؿقفف ُى    (.وخَيْ

، يمـام شمؼـدم ذم طمقـٌ يمـون خيطـى ىمـو امً  ^ ًمػعـؾ اًمـبـل :اًمؼقـوم طمـول اخلطبـي :ٜاخلٚمس افسْٜ

 .(4)طمديٌ ضموسمر

                                 
 (.1/73) «اًمؼـوع يمشوف» (1)

 (.911« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.861« )مسؾؿ» أظمرضمف (3)

 . شوومعقياًم مذهى وهق واضمى، اخلطبي طمول اًمؼقوم أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)
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َد ظذ شٍٔػ ) :ؿقفف ِّ    (.ًٚ أو ظه ,أو َؿْقسٍ  ,وَيً 

 .آقمتامد قمغم ؾمـقػ أو ىمقس أو قمصو، وهق ؾمـي قمـد احلـوسمؾي :افسٚدشٜ افسْٜ

ئت» :وومقـف يمام ذم طمديٌ احلؽؿ سمـ طمزن  ^ومعؾ اًمـبل  :وافدفٔؾ ِـّ تَٚم ُمَ َق ََ  ًٚ َظتَذ َظهت ًٚ َؾ

َد  ِّ َِِا  اهللََأْو َؿْقٍس, َؾَح ـَ ِْٔف  َِ ٍٚت َوَأْثَْك َظ ٍَ ٔ ٍِ ٍٚت  ,ٍت َخ ـَ َِّٔبٍٚت ُمَبَٚر    .(1)ش...َض

ف) :ؿقفف ِٓ ِهَد تََِِٚء َوج َْ    (.وَي

طمقـٌ يمـون يسـتؼبؾ  ،^اؾمـتؼبول اخلطقـى ًمؾــوس، وهـذه ؾمــي ومعؾفـو اًمـبـل  :افسْٜ افسٚبًٜ

 .(2)«ىِمَبؾفؿ ذم وىمً اخلطبي ^ويمون وضمفف » :ىمول اسمـ اًمؼقؿ ،اًمـوس سمقضمفف

 .ذم إطموديٌ اًمسوسمؼي أكف يستؼبؾفؿ سمقضمففيمام  ،^ومعؾ اًمـبل  :وافدفٔؾ ♦

َ ) :ؿقفف ََكِّ َٜ اْفتُخ وُي    (.ْىَب

سمؼــدر ٓ حيصــؾ سمــف اسظمــالل  ،شمؼصـــػم اخلطبــي، وهــق مســـقن سموٓشمػـوق ذم اخلطبتــلم :افثٚمْتٜ

   .ويػقت اعمؼصقد مـفو ،سملريموهنو

َغ,» :طمديٌ أيب وا ؾ ىمول :ودفِٔف ♦ َِ َْٖوَجَز َوَأْب ٌر َؾ َْٚ َخَىَبَْٚ َظاَّ ِْ َزَل ُؿ َٕ اَّ  َِ َيٚنِ  :َؾ َْ َٔ تْد  ,َيٚ َأَبٚ اْف ََ َف

َٝ َوَأْوَجتْزَت  ت ٌْ َِ تَٚل  ,َأْب ََ , َؾ َٝ ْست ٍَّ َٝ َتَْ ْْت ـُ تْق  َِ ُٝ َرُشتقَل  :َؾ ًْ
ِّ تقُل  ^ اهللِإِنِّ َشت َُ إِنَّ ُضتقَل َصتاَلةِ  :َي

ُجتتؾِ  تتفِ  ,افرَّ ِٓ َْ ـْ ؾِ ٌٜ ِمتت تتاَلةَ  ,َوؿِهتتتر ُخْىَب ِتتِف َمئَِّْتت قا افهَّ ُِ َٖضِٔ َٔتتِٚن اْفتتتُخ , َواْؿهتتتروا َؾتت ـْ اْفَب , َوإِنَّ ِمتت َٜ ْىَب

 .وإـموًمتفو ومقف إمالل ًمف، وقمدم اكتػوع ،وٕن شمؼصـػم اخلطبي أكػع ًمؾسومع: (3)شاً ِشْحر

   (.وَيْدُظَق فِّسِّغَ ) :ؿقفف

سمـؾ  ،ومػل اخلطبـي يمـذًمؽ ،يستحى ًمؾخطقى اًمدقموء ًمؾؿسؾؿلم، وهذا مسـقن ذم همػم اخلطبي

   .وشملمقـفؿ، وٕهنو ؾموقمي شمرضمك ومقفو اسضموسميحلضقر اًمـوس  :أومم

 .ًمؽـ قمؾقف أن يتخػم مـ اًمدقموء أكػعف ومو هيؿ اعمسؾؿلم

                                 
« اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 3165« )اًمؽبػم» ذم واًمطؼماين ،(1996« )داود أسمق»و ،(19/399« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/797« )إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي وطمسـف(، 196 /3)

 (.139 /1) «اعمعود زاد»: اكظر (1)

 (.869« )مسؾؿ» أظمرضمف (3)
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 لةةةةةفص

 :ؿٚل ادٗفػ 

ُٜ َرـً تتٚن] تت ًَ ُّ تتر ,واجُل ْٓ تتَرَأ َج َْ ـي أن َي ِٜ ْٚفتتتُج   إُوَػ ب اً ُيَستت ًَ َِغَ  ,ُّ ِٜ بٚدْتتٚؾِ تتُرُم  ,و  افثٕٚٔتت وَحْ

َثَر مـ ـْ ٍٜ  إؿٚمُ ٓٚ   َأ تِد إٓ حلٚجت َِ هتٚ اإلمتٚمُ  ,َمْقِضٍع مـ افَب ُٜ متٚ بَٚذَ تقا ؾٚفهتحٔح ُِ ًَ أو َأذَِن  ,ؾت٘ن َؾ

ٌٜ  ,ؾ٘ن اْشتَ َقَيٚ   إْذنٍ  ,ؾٔٓٚ ُٜ بٚضِت َ تٚ مًت ,أو َظَدِمتف ؾٚفثٕٚٔت ًَ َِ تٚ ,ًٚ وإن َوَؿ َِتٝ إُوَػ َبَى ِٓ وَأَؿتؾي  ,أو ُج

ِٜ بًتتَد  ِٜ رـً تتٚناْفتتتُج افستتْ ٝأ  ,ًّ َثُرهتتٚ ِشتت ـْ َ ِستتَؾ  ,وَأ ٌْ ـي أن َي مَ - وُيَستت تتدَّ ََ َٛ  ,وَيَ َْيَّتتَػ  -وَت َّٔتت  ,وَيَ َى

ـَ ثٔٚبِف َبَس َأْحَس ِْ َر إفٔٓٚ مٚصٔ ,وَي ُِّ َق مـ اإلمتٚمِ  ,ًٚ وُيَب ُٕ ثِتَر  ,وَيَترَأ شتقرَة افُٓتِػ   يقِمٓتٚ ,وَيْد ُْ وُي

ٍٜ  ًٚ ن يُتقَن إمٚمتوٓ َيَ َخىَّتك ِرؿتَٚب افْتِٚس إٓ أ ,^وُيُثَِر افهالَة ظذ افْبتلِّ  ,افدظٚءَ   ,أو إػ ُؾْرَجت

ف َٕ َْٔجَِِس َمُٚ َم صٚحب ,وَحُرَم أن ُئََؿ ؽَره ؾ ُيتف فتف ًٚ إٓ َمـ َؿدَّ ٍَ وَحتُرَم َرْؾتُع ُمَهتذا  ,فف   َمْقِضٍع َُيْ

ُْض افهالةُ  ,مٍروشٍ  ف ,مٚ مل َحْ ََ ًِف فًِٚرٍض حَلِ  ,بتفؾٓتق َأَحتؼي  :ًٚ ثؿ ظَٚد إفٔف َؿريبت ,وَمـ ؿَٚم مـ َمْقِض

َ رـً تِغ ُيتقِجُز ؾتٔٓا ِِتْس ح تك ُيَهتعِّ ُٛ مل ََيْ ُىت وٓ ََيتقُز افُتالُم واإلمتُٚم  ,وَمـ َدَختَؾ واإلمتُٚم خَيْ

 ُٛ ُى ف ,خَيْ ُّ ِِّ َُ ـْ ُي َ
ِ ِٜ وبًَدهٚاْفتُخ وََيقُز ؿبَؾ  ,إٓ فف أو د  .[ىب

  .ًمبقون صػي صالة اجلؿعي وؾمــفو وطمؽؿ شمعددهو وهمػم ذًمؽ :هذا اًمػصؾ قمؼده اعممًمػ

ُٜ َرـً ٚن) :ؿقفف ًَ ُّ    (.واجُل

ِٜ اْفتتُج َوَصتاَلُة »:ىمـول قمؿـر ، و^ ًمػعـؾ اًمـبـل :سمن وع اعمسؾؿلم أن اجلؿعـي ريمعتـون ًَ ُّ

َ ٚنِ  ًَ ـْ ْكٍ  ,َر ََ َْٔس بِ  .(1)ش^َظَذ فَِسِٚن افَّْبِلِّ  ,ََتٌَٚم َف

ر) :ؿقفف ْٓ َرَأ َج َْ ـي أن َي    (.اً ُيَس

 .^ًمػعؾ اًمـبل  :أن جيفر سموًمؼراءةاًمسـي ذم اًمؼراءة ذم صالة اجلؿعي 

ــد ^أن هــدي اًمـبــل  :وىمــد ذيمــر اسمـــ اًمؼــقؿ ــف يمــون جيفــر هبــو يموًمعق ــور، أك  ،ذم اعمجــومع اًمؽب

                                 
 وصححف(، 1115) «ظمزيؿي اسمـ»و(، 1963« )موضمف اسمـ»و(، 1566« )اًمـسو ل»و ،(1/367« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.3/195« )اسرواء» ذم إًمبوين
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 .(1)وآؾمتسؼوء، وإٓ وموٕصؾ ذم صالة اًمـفور اسؾمـرار ،واجلؿعي

ِٜ ْٚفتُج   إُوَػ ب) :ؿقفف ًَ َِغَ  ,ُّ ِٜ بٚدْٚؾِ    (.و  افثٕٚٔ

 .(2)وذم اًمثوكقي اعمـوومؼقن ،اًمريمعي إومم اجلؿعي ذم صالة اجلؿعي يؼرأ ذم

ٍٜ ) :ؿقفف ِد إٓ حلٚج َِ َثَر مـ َمْقِضٍع مـ افَب ـْ ُرُم إؿٚمُ ٓٚ   َأ    (.وَحْ

ومنكـف ٓ ًمـؽ وٕضمـؾ ذ، وآؾمـتػودة ،إًمػيوًمتحصؾ  ،صالة اجلؿعي ؿمـرقمً ًمقجتؿع اًمـوس

 . حلوضميإٓ ،جيقز أن شمتعدد إىمومتفو ذم اًمبؾد اًمقاطمد، ويمذا اًمعقد

، وىمـد يمـون اًمــوس قمـغم قمفـد ^ذم قمفـد اًمـبـل  عـددويمذا اًمعقـد ل شمت ،أن اجلؿعي :وافدفٔؾ ♦

، (3)وسمعضفو يبعد قمـ مسجده مو يؼـرب مــ صمامكقـي أمقـول ،يلشمقن اجلؿعي مـ اًمعقازم ^رؾمقل اهلل 

   .يمام ذيمره اسموم موًمؽ

طمتــك  ،ذم قمفــد قمــثامنمــع أكــف زاد قمــدد اًمـــوس  ،ويمــذًمؽ ذم قمفــد أيب سمؽــر وهمــػمه ل شمتعــدد

 (هــ176)اطمتوضمقا إمم إذان اًمثوًمٌ، ول شُمـزد مقاوـع إىمومـي اجلؿعـي إٓ ذم اًمؼـرن اًمثوًمـٌ ذم قمـوم 

 .عمو يمون اًمبؾد يؼطعفو اًمـفر ،ذم سمغداد وً شمؼريب

مـع اشمسـوع اًمبؾـد، أو  ،هدِ ْعـأو سمُ  ،إذا يمون هـوك طموضمـي ًمتعـدد اجلؿعـي، يمضــقؼ اعمسـجد ًمؽـ*

 .رىمي، ومال سملس سمتعدد اجلؿعيً اًمػتـي واًمػُ قَ ـِش يمثرة اًمـوس، أو ظُم 

اؾمتخؾػ مـ يصكم سمضعػي اًمــوس ذم اعمسـجد صـالة اًمعقـد، وهـق   وً أن قمؾق :وافدفٔؾ ♦

، ويؽـقن (4)وهـق مــ اخلؾػـوء اًمراؿمـديـ ،يصكم ظمورج اًمصحراء سموًمؽقومي، ول يؽـ يػعؾ هذا ىمبـؾ

 .اًمتعدد سمؼدر احلوضمي ومؼط

                                 
 .سمتٍمف( 1/198« )اعمعود زاد»: اكظر (1)

 .هريرة أيب طمديٌ مـ( 877« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.817« )مسؾؿ»و(، 991« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.198 /11) شمقؿقي ٓسمـ «اًمػتووى  ؿقع»: اكظر (1)
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ُٜ ) :ؿقفف ُِقا ؾٚفهحٔح ًَ هٚ اإلمٚمُ ؾ٘ن َؾ    (.أو َأذَِن ؾٔٓٚ ,مٚ بَٚذَ

   :إذا طمصؾ شمعدٌد ًمؾجؿعي مـ همػم طموضمي وملىمقؿً ذم اًمبؾد أيمثر مـ احلوضمي ومؾفو صقر

طمدى اجلؿعتلم، أو يلذن ومقفو دون إظمرى، وموًمصـحقحي مـو سموؿمــر إأن يبوؿمـر اسموم  :إوػ

   .اسموم أو أذن ومقفو دون إظمرى

ٌٜ  ,نٍ ؾ٘ن اْشَ َقَيٚ   إذْ ) :ؿقفف ُٜ بٚضِ َ ٚ مً ,أو َظَدِمف ؾٚفثٕٚٔ ًَ َِ ٚ ,ًٚ وإن َوَؿ َِٝ إُوَػ َبَى ِٓ    (.أو ُج

 .ومقستقيون ،ٓ يلذن ذم يمؾ مـفام أو ،أن يلذن اسموم ذم يمؾ مـفام :افثٕٜٚٔ

 .أن اًمذي ؾمبؼ سمتؽبػمة اسطمرام هل اًمصحقحي، واًمثوكقي سموـمؾي :ؾٚدذهٛ

 .ومصورت هل اعمعتؼمة، أوًٓ   اكعؼدتلْم قَ وًمأن صالة إُ  :وافًِٜ

 .ومؽؾتومهو شمبطؾ -سملن أطمرم اسمومون ذم وىمً واطمد- وً ومنن وىمعتو مع

 .وموؾمتقشمو ذم قمدم اسضمزاءطمدامهو، إأكف ٓ يؿؽـ شمصحقح  :وافًِٜ

 .و اجلؿعتلمتومنن ضمفؾـو إومم مـفام ومتبطؾ يمؾ

 .أكف حيتؿؾ أن إطمدامهو سمدأت ىمبؾ إظمرى :وافًِٜ

   .(1)ققز ومتبطؾ يمؾتومهووإذا ل حيصؾ اًمتؿ 

ِٜ بًَد ) :ؿقفف ِٜ رـً ٚناْفتُج وَأَؿؾي افسْ ٝأ  ,ًّ َثُرهٚ ِش ـْ    (.وَأ

 :أؿمور إمم مو يتعؾؼ سموًمراشمبي ًمصالة اجلؿعي، واجلؿعي ألو ؾمـي سمعديي

تتَد  ^ اهللَِأنَّ َرُشتقَل » :وومقـف ،طمـديٌ اسمــ قمؿــر :وافتدفٔؾ :ريمعتـون أىمؾفـو- ًْ َٓ ُيَهتعِّ َب تَٚن  ـَ

َ ْغِ ُّ اْفتُج  ًَ ـْ َُٔهعِّ َر  َح َّك َيْْهترَف َؾ
ِٜ
 .(2)شًَ

تَد » :وً مرومققمـ وورد أرسمع ريمعوت ذم طمديٌ أيب هريرة - ًْ ُْٔ ْؿ َب َِّ قا اْفتتُج إَِذا َصت ِي ِٜ َؾَهت ًَ ُّ

                                 
، صحقحي يمؾفؿ اعملمقملم ومصالة، طموضمي ًمغػم اجلؿعتلم يمؾتو ذم إمر ووزم اسموم أذن إذا: كؼقل أكـو: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .واًمعثقؿلم، اًمسعدي اظمتقور وهق إظمرى، وشمؼدمً إطمدامهو شملظمرت أو، واطمد وىمً ذم وىمعتو ؾمقاء

 (.881« )مسؾؿ»و(، 1171« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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 .(1)«ًٚ َأْرَبً

َٚن ابـ ظّتر » :وكؼؾف أسمق داود سمؾػظ اسمـ قمؿر طمقـام يمون سمؿؽي، ووأمو اًمسً ريمعوت ومػعؾف- ـَ

ٚنَ  ـَ َٜ َؾَهذَّ  إَِذا  َُّ َّ َٜ اْفتُج بِ ًَ َ ْغِ  ,ُّ ًَ ـْ مَ َؾَهذَّ ر دَّ ََ َم َؾَهذَّ َأْرَبًت ,َت دَّ ََ تَٚن بِ  ,ًٚ ُثؿَّ َت ـَ َّ َوإَِذا  ِٜ َصتذَّ ْٚفتت ِديَْ

َ ْغِ اْفتُج  ًَ ـْ ْٔ ِِف َؾَهذَّ َر , ُثّؿَ َرَجَع إػ َب َٜ ًَ َّ َومَلْ ُيَهؾِّ ِ   ,ُّ ٔتَؾ َفتفُ  ,ْسِجدِ اْفتت َِ تَٚل  ,َؾ ََ تٚن ََرُشتقل ُ :َؾ  اهللِـَ

ُؾ َذفَِؽ  ^ ًَ ٍْ    .(2)شَي

َ ِسَؾ ) :ؿقفف ٌْ ـي أن َي    (.وُيَس

 :سمدأ سموًمؽالم قمغم مو يسـ ًمإلكسون أن يػعؾف يقم اجلؿعي، وهل أمقر

 .ومؿام يـبغل قمؿؾف يقم اجلؿعي ىمبؾ اًمصالة آهمتسول :آهمتسول :أوًٓ 

تؾِّ اْفتتُج ُؽْسُؾ َيْقِم » مرومققموً  أطموديٌ يمثػمة، مـفو طمديٌ أيب ؾمعقد  :وافدفٔؾ ـُ ِٜ َظتَذ  ًَ ُّ

ْٔفِ  ,َوِشَقاكٌ  ,ُُمَْ ِِؿٍ  َِ ِٛ َمٚ َؿَدَر َظ ـَ افىِّٔ سي ِم َّ  (3) «َوَي

ـِ ضُمـْــَدٍب و َٖ َيتتْقَم » :وً مرومققمـ  طمـديٌ ؾَمـُؿَرَة سْمـ ت ـْ َتَقضَّ ـْ اْفتتُج َمت , َوَمتت ْٝ ت َّ ًْ
تٚ َوِٕ َٓ  َؾبِ

ِٜ
ًَ ُّ

ْسُؾ َأْؾَوُؾ  ٌُ    (4)شاْؽَ َسَؾ َؾْٚف

 .(5) وًمقس سمقاضمى ،ؾ يقم اجلؿعي مستحىوهمس

                                 
 (.881« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 وصححف(، 1836) «ظمزيؿي اسمـ»و(، 1176« )طمبون اسمـ»و(، 1118« )داود أسمق»و ،(19/69« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/811« )إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي

 (816) مسؾؿ وصحقح( 858) اًمبخوري صحقح (3)

« ظمزيؿي اسمـ»و(، 1389) «اًمـسو ل»و(، 197« )اًمؽممذي»و(، 351« )داود أسمق»و ،(33/189« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.6189« )اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وطمسـف(، 3/199« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل( 1757)

 . واًمعثقؿلم، طمزم اسمـ: سمف وىمول مطؾؼًو، واضمى أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (5)

 ؾمـي سملكف قلاًمؼ: إىمرب وًمعؾ. شمقؿقي اسمـ ىمول وسمف اًمـوس، هبو يتلذى را حي أو، قمرق سمف مـ قمغم واضمى إكف: وىمقؾ

 .مميمدة
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مَ ) :ؿقفف دَّ ََ  .(وَت

   .شمؼدم ذم سموب اًمطفورة سمقون ؾمـقي همسؾ اجلؿعي :أي

 (.وَيَ َْيََّػ ) :ؿقفف

   .يستحى أن يتـظػ يقم اجلؿعي :ًٚ ثٕٚٔ

 ،وشمؼؾـقؿ إفمـوومر ،، يمحؾـؼ اًمعوكـيوً وـمبع وً إزاًمي مو يـبغل إزاًمتف ؿمـرقم :وادَهقد بٚف ْيػ هْٚ

   .وىمص اًمشورب ،سسمطوكتػ ا

َٛ ) :ؿقفف َّٔ  (.وَيَ َى

ًمقـليت اجلؿعـي  :يسـ ًمف أن يتطقى سملي ـمقـى ؿمـوء، ويزيـؾ يمـؾ ؾمـبى ًمؾرا حـي اًمؽرهيـي :ًٚ ثٚفث

   .سموًمرا حي احلسـي

َ ِستُؾ َرُجتٌؾ َيتْقَم » :وً مرومققمـ  طمـديٌ ؾَمـْؾاَمَن اًْمَػوِرؾمــل :ويدل فتذفؽ ♦ ٌْ , اْفتتُج َٓ َي ِٜ ًَ ُّ

ُر َمٚ اْش َ  َّٓ ـْ ُدْهِْتفِ َوَيَ َى ـُ ِم ِه ٍر, َوَيدَّ ْٓ ـْ ُض ُق َبتْغَ  ,َىَٚد ِم ترِّ ٍَ تُرُج َؾتاَل ُي ْٔ ِتِف, ُثتؿَّ خَيْ ِٛ َب ـْ ضِٔت تسي ِمت َّ َأْو َي

تتَؿ اإلمتتٚم َِّ َُ ُٝ إَِذا َت َٛ َفتتُف, ُثتتؿَّ ُيِْْهتت ـُ ِتت , ُثتتؿَّ ُيَهتتعِّ َمتتٚ  َْْٔتتُف َوَبتتْغَ  ,اْثَْتتْغِ تتَر َفتتُف َمتتٚ َب
ٍِ َّٓ ُؽ ِٜ اْفتتتُج إِ ًَ ُّ

ُْخَرىا  .(1)شْٕ

ـَ ثٔٚبِف) :ؿقفف َبَس َأْحَس ِْ  (.وَي

 .طمسـي طملم يريد اًمذهوب ًمؾجؿعي وً يسـ أن يؾبس صمقوسم :ًٚ رابً

 :ويدل فذفؽ ♦

 .(2)(ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) :ىمقًمف شمعومم .1

ــونَ  .1 ـِ طَمب  َقــك سْمـ ْؿ إِْن َوَجتَد, َأْو َمتت» :ىَمــوَل  ^ اهللَِأن  َرؾُمـقَل  ،طمـديٌ حَيْ ـُ ٚ َظتتَذ َمتتٚ َظتَذ َأَحتتِد

                                 
 (.883« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.31: )إقمراف (1)
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َْٔقِم 
ْؿ إِْن َوَجْدُتْؿ َأْن َي َِّخَذ َثْقَبْغِ فِ ـُ َْ ِفِ اْفتُج َأَحِد ْٓ  ِشَقى َثْقيَبْ ِم

ِٜ
ًَ  .(1)شُّ

َر إفٔٓٚ) :ؿقفف ُِّ  (.وُيَب

ـْ اْؽَ َستَؾ َيتْقَم » :وً مرومققمـ طمديٌ أيب هريرة  :واًمدًمقؾ :يسـ اًمتبؽػم ًمؾجؿعي :ًٚ خٚمس َمت

ِٜ ُؽْسَؾ اْفتُج  ًَ تَرًة,  ,ُثؿَّ َراَح  ,ِٜ َْٚبَ اْفتَج ُّ ََ َب َب َا َؿترَّ َّٕ
َٖ ت َُ ِٜ َؾ َٔت

ِٜ افثَِّٕٚ تَٚظ ـْ َراَح ِ  افسَّ , َوَمت ًٜ َٕ َب َبَد َا َؿرَّ َّٕ
َٖ َُ َؾ

ْبنتت ـَ َب  َا َؿتترَّ َّٕ
َٖ تت َُ ِٜ َؾ ِٜ افثَّٚفَِثتت تتَٚظ ـْ َراَح ِ  افسَّ َا َؿتت ًٚ َوَمتت َّٕ َٖ تت َُ ِٜ َؾ تت ًَ ابِ  افرَّ

ِٜ تتَٚظ ـْ َراَح ِ  افسَّ َب َأْؿتتَرَن, َوَمتت رَّ

 ِٜ َٚظ ـْ َراَح ِ  افسَّ , َوَم ًٜ , َؾتَِ٘ذا َختَرَج اإلمتٚم َحوتترْت اْفتَخ َدَجَٚج ًٜ َْٔوت َب َب َا َؿترَّ َّٕ
َٖ َُ ِٜ َؾ َّ ِٚمَس ُٜ اْفتت َُ اَلنِ

رَ  ـْ ًُقَن افذِّ
ِّ  .(2)شَيْسَ 

يمون هديف أكـف ٓ يـليت اعمسـجد  ^ ٕن اًمـبل :وذفؽ :ًمؽـ اًمتبؽػم ظموص سموعملمقم دون اسموم

 .ذم اعمسجد وٓ أكف صغم اًمراشمبي ىمبؾفو ،ىمبؾفو أكف طمرض اخلطبي، ول يـؼؾ قمـف إٓ طمول

   (.ًٚ مٚصٔ) :ؿقفف

 .مو ل يشؼ قمؾقف ،، ومفق أومضؾ مـ اًمريمقبوً اًمسـي أن يؽقن ذهوسمف ًمؾجؿعي موؿمـق

ـُ َأْوٍس اًمث َؼِػّل  :وافدفٔؾ ♦ َؾ َيْقَم » :وً مرومققم  طمديٌ َأْوُس سْم ـْ َؽسَّ ِٜ وَ اْفتُج َم ًَ اْؽَ َستَؾ, ُّ

ؾِّ ُخْىَقةٍ  ُُ َٚن َفُف بِ ـَ ُغ,  ِْ َع َومَلْ َي َّ ـْ اإلمٚم َؾْٚشَ  ٚ ِم َٕ , َوَد ْٛ ـَ َر, َوَمنتك َومَلْ َيْر َُ َر َواْبَ  َُّ ٍٜ ُثؿَّ َب تُؾ َشتَْ َّ  : َظ

ٚ َٓ ٚ ,َأْجُر صتِٔٚم َٓ َِٔٚم
   .(3)شَوؿِ

َق مـ اإلمٚمِ ) :ؿقفف ُٕ    (.وَيْد

 :وافدفٔؾ، موم ذم اعمسجدحيرص اعملمقم قمغم أن يدكق مـ اس :أي

 . مو شمؼدم مـ طمديٌ أوس سمـ أوس .1

                                 
 وصححف(، 1777« )طمبون اسمـ»(، 1765« )ظمزيؿي اسمـ»و(، 1995« )موضمف اسمـ»و(، 351« )داود أسمق» أظمرضمف (1)

 (.5635« )اجلومع صحقح» ذم إًمبوين

 (.818« )مسؾؿ»و(، 859« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

« موضمف اسمـ»و(، 1381) «اًمـسو ل»و(، 591« )اًمؽممذي»و(، 315« )داود أسمق»و(، 16/93« )أمحد» أظمرضمف (3)

 (.1166« )اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وصححف(، 1987)
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ـْ قَمْؾَؼَؿَي ىَموَل  .1 ًُ َمَع قَمْبِد » :قَم ُؿَعِي، وَمَقضَمـَد صَماَلصَمـًي َوىَمـْد اًْمــجُ إمَِم  سمـ مسـعقد  اهللِظَمَرضْم

ًُ َرؾُمـقَل َوَمـو َراسمِـُع َأْرسَمَعـٍي سمَِبِعقـٍد، إيِنِّ ؾَمـؿِ  ،َراسمِـُع َأْرسَمَعـيٍ  :ؾَمَبُؼقُه، وَمَؼوَل  إِنَّ افَّْتَٚس  :َيُؼـقُل  ^ اهللِْع

ـْ  ْؿ إَِػ  اهللََِيُِِْسقَن ِم ِٓ ِٜ َظَذ َؿْدِر َرَواِح ََٔٚم
َِ َل اْفتُج َيْقَم اْف َوَّ ْٕ ِٚت ا ًَ َٞ  ,َوافثَِّٚنَ  ,ُّ  .(1)«َوافثَّٚفِ

   (.وَيَرَأ شقرَة افُِٓػ   يقِمٓٚ) :ؿقفف

   .يسـ أن يؼرأ ذم يقم اجلؿعي ؾمقرة اًمؽفػ

ِػ َيْقَم » :وً مرومققم طمديٌ أيب ؾمعقد  :وافدفٔؾ ْٓ َُ ـْ َؿَرَأ ُشقَرَة اْف ِٜ اْفتُج إِنَّ َم ًَ َأَضتَٚء َفتُف  ,ُّ

ـَ افْيقِر َمٚ َبْغَ  َ ْغِ اْفتُج ِم ًَ  .(2)شُّ

ثَِر افدظٚءَ ) :ؿقفف ُْ  (.وُي

تـل قمّؾـف أن يـدرك ؾمـوقمي اسضموسمـي اًم :يستحى ًمف أن يشتغؾ ذًمـؽ اًمقـقم سموسيمثـور مــ اًمـدقموء

تتَر َيتتْقَم  ^ اهللَِأنَّ َرُشتتقَل » :وردت ذم طمــديٌ أيب هريــرة  ـَ تتَٚل اْفتتتُج َذ ََ , َؾ ِٜ ًَ ُّ:  َٓ  ٌٜ ؾِٔتتِف َشتتَٚظ

َُٖل  ٚ َظْبٌد ُمْسٌِِؿ, َوُهَق َؿٚنٌِؿ ُيَهعِّ َيْس َٓ َُ
َٚػ صتٔئ اهللَُيَقاؾِ ًَ ٚ ,ًٚ َت َٓ ُِ ِِّ ََ َِٔدِه ُي ُٚه, َوَأَصَٚر بِ َّٓ َأْظَىُٚه إِيَّ  .(3)شإِ

 (.^وُيُثَِر افهالَة ظذ افْبلِّ ) :ؿقفف

 قمغم اعمرء اعمسؾؿ أن يؽثر مـ اًمؾفٍ سموًمصالة واًمسالم قمغم اًمـبل يقم اجلؿعي، 

ـِ َأْوٍس سمذًمؽ ^أمر اًمـبل  :وافدفٔؾ ـْ َأْؾَوتِؾ » :وً مرومققمـ ، يمام ذم طمديٌ َأْوِس سْمـ إِنَّ ِمت

ْؿ َيتْقَم  ُُ ِٚم ِٜ اْفتتُج َأيَّ ًَ ُٜ  ؾِٔتِف ُخِِتَؼ آَدُم, ,ُّ ََ ًْ ت , َوؾِٔتِف افهَّ ُٜ َخت ٍْ ـْ  ,َوؾِٔتِف ُؿتبَِض, َوؾِٔتِف افَّْ ثُِروا َظتَعَّ ِمت ـْ
َٖ َؾت

ٌٜ َظَعَّ  ُروَض ًْ ْؿ َم ُُ  ؾِِٔف, َؾِ٘نَّ َصاَلَت
اَلةِ َويَمْقـَػ شُمْعـَرُض َصـاَلشُمـَو قَمَؾْقـَؽ  !اهللَِيو َرؾُمقَل  :ىَموًُمقا :َؿَٚل  ,افهَّ

 ًَ ًَ -َوىَمْد َأِرْم َٔٚءِ   اهللَإِنَّ  :َؼوَل ومَ  ؟-َيُؼقًُمقَن سَمؾِق بِ ْٕ َ ْٕ َْرِض َأْجَسَٚد ا ْٕ َم َظَذ ا  .(4)شَحرَّ

                                 
 واًمعؼقكم(، 1/111« )اًمشعى» ذم واًمبقفؼل(، 619« )اًمسـي» ذم قموصؿ أيب واسمـ(، 1987« )موضمف اسمـ» أظمرضمف (1)

 .إًمبوين ووعػف(، 191 /1« )اًمضعػوء» ذم

 (.3/353« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل، وصححف( 1/368« )اعمستدرك» ذم احلويمؿ أظمرضمف (1)

 (.851« )مسؾؿ»و(، 935« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 اسمـ»و(، 1985« )موضمف اسمـ»و(، 7181) «اًمـسو ل»و(، 1917« )داود أسمق»و(، 16/81« )أمحد» أظمرضمف (1)
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   (.وٓ َيَ َخىَّك ِرؿَٚب افْٚسِ ) :ؿقفف

 .ًمقتؼدم أو ًمغػم ذًمؽ :ًمقس ًمؾؿصكم إذا ضموء اعمسجد أن يتخطك رىموب اًمـوس

اعمــؼم رأى  وهـق قمـغم ^أن اًمـبـل  ـرٍ ْسـعمو ورد ذم طمديٌ قمبد اهلل سمــ سمُ  :أكف مؽروه :وادذهٛ

َٝ  :اْجِِْس » :يتخطك رىموب اًمـوس، ومؼول رضمالً  ْد آَذْي ََ    .(2()1)شَؾ

ٍٜ  ًٚ إٓ أن يُقَن إمٚم) :ؿقفف    (.أو إػ ُؾْرَج

 يستثـك مـ اًمـفل قمـ اًمتخطل طموًمتون: 

 ^ٕكف ورد قمـ اًمـبـل  :وٓ جيد ومرصي إٓ اًمتخطل ومال سملس وً أن يؽقن اعمتخطل إموم :إوػ

 .(3)ىمػ ذم اًمصػأكف ُّتؾص طمتك و

ٕهنؿ أؾمـؼطقا طمـؼ أكػسـفؿ سمتـلظمرهؿ، ومقجـقز  :أن يؽقن اًمتخطل ًمسد ومرضمي ومقجقز :افثٚن

 .وهذا هق اعمشفقر مـ اعمذهى ،ًمؾؿلمقم اًمتخطل ًمسدهو

ف) :ؿقفف َٕ َْٔجَِِس َمُٚ    (.,وَحُرَم أن ُئََؿ ؽَره ؾ

وًمـق يمـون  ،ق ومقـفًمـقجؾس هـ :ٓ جيقز ًمإلكسون أن يؼقؿ همػمه ممــ ؾمـبؼف ًمؾؿسـجد مــ مؽوكـف

 .اًمسوسمؼ قمبده أو وًمده، وطمتك وًمق يموكً قمودشمف اًمصالة ومقف

ـْ جَمِِِْسِف ُثؿَّ ََيُِِْس ؾِٔفِ » :وً طمديٌ اسمـ قمؿر مرومققم :وافدفٔؾ ♦ ُجَؾ ِم ُجُؾ افرَّ ُٔؿ افرَّ
َِ  .(4)شَٓ ُي

َم صٚحب) :ؿقفف ُيف فف ًٚ إٓ َمـ َؿدَّ ٍَ    (.فف   َمْقِضٍع َُيْ

صمــؿ آيت  ،ذم اًمصــػ وً طمػــظ زم مؽوكــا :، وىمــول ًمــفىمــّدم رضمــالً  أن رضمــالً ًمــق  :اؾمــتثـك ممــو ؾمــبؼ

                                
 

 .صححفو( 1/569« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 919« )طمبون

 طمديٌ مـ( 1799« )طمبون اسمـ»و(، 1399) «اًمـسو ل»و(، 1118« )داود أسمق»و(، 19/111« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/785« )إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي وصححف، سمن سمـ اهلل   قمبد

 .واًمعثقؿلم، شمقؿقي واسمـ، اًمـقوي: واظمتوره واًمتعدي، اًمظؾؿ مـ ٕكف: حيرم أكف: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .ؾمعد سمـ ؾمفؾ طمديٌ مـ( 111« )مسؾؿ»و(، 681« )اًمبخوري» رضمفأظم (3)

 (.1177« )مسؾؿ»و(، 6169« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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 .ومنذا ضموء ىموم قمـف ،وأضمؾس أكو ومقف، أو أن اًمرضمؾ شمؼدم ًمقحجز ًمصوطمبف مؽوكف

أن » :ٕن اًمـو ى ىمـوم قمــ اعمحـؾ سموظمتقـوره، وىمـد روي :وذفؽ :جيقز :وموعمذهى ذم هذه احلوًمي

ي ومقجؾس ومقف، ومنذا ضموء حمؿـد ىمـوم اًمغـالم وضمؾـس ًمف يقم اجلؿع وً حمؿد سمـ ؾمـػميـ يمون يرؾمؾ همالم

 .(1)شحمؿد ومقف

ُْض افهالةُ  ,وَحُرَم َرْؾُع ُمَهذا مٍروشٍ ) :ؿقفف    (.مٚ مل َحْ

سمؼصد طمجـز مؽـون ًمقصـكم  :حيرم قمغم اعمصكم أن يرومع اًمسجودة واًمػراش اعمقوقع ذم اعمسجد

 .مو ل تضـر اًمصالة، وهق اعمشفقر مـ اعمذهى ،ذم مؽوهنو

أن اًمسجودة يموًمـو ـى قمــف، وعمـو ذم ذًمـؽ مــ اًمتصــرف ذم مؾـؽ اًمغـػم وآومتقـوت  :وافًِٜ ♦

 .(2)قمؾقف، ورسمام أومضـك إمم ظمصقمي

ف) :ؿقفف ََ ًِف فًِٚرٍض حَلِ  .(ؾٓق َأَحؼي بف :ًٚ ثؿ ظَٚد إفٔف َؿريب ,وَمـ ؿَٚم مـ َمْقِض

أو همـػمه، صمـؿ ظمـرج  ،وً وووع ومراؿمـ مـ ىموم قمـ مقوعف ًمعذر، يمقوقء وإيؼوظ كو ؿ وكحقه،

   .مو دام سمعذر ،أو شملظمر ومفق أطمؼ سمف وً مـ اعمسجد، صمؿ قمود ىمريب

ـْ جَمِِِْسفِ »مرومققمًو  طمديٌ أيب هريرة  :وافدفٔؾ ـْ َؿَٚم ِم تَق َأَحتؼي بِتفِ  ,َم ُٓ ْٔتِف َؾ ، «ُثتؿَّ َرَجتَع إَِف

 .(3) «..صمؿ رضمع ،يقم اجلًّٜإذا ىموم أطمديمؿ مـ  ؾسف »وقمـد اًمبقفؼل 

َ رـً ِغ ُيقِجُز ؾٔٓاومَ ) :ؿقفف ُٛ مل ََيِِْْس ح ك ُيَهعِّ ُى    (.ـ َدَخَؾ واإلمُٚم خَيْ

 :أقمــل- وهـذا احلؽـؿ -يمـام شمؼـدم- إذا دظمؾ اعمصكم اعمسجد ومنكف يصكم ريمعتلم تقـي اعمسـجد

 .، طمتك ًمق يمون اخلطقى ىمد ؿمـرع ذم اخلطبي-صالة ريمعتلم

ُٛ - ^ اهللُِشتتقُل َؿتتَٚل رَ » :طمــديٌ ضمــوسمر سمـــ قمبــد اهلل ىَمــوَل  :ودفِٔتتف ♦ ُىتت إَِذا َجتتَٚء  :-َوُهتتَق خَيْ

                                 
 .واًمعثقؿلم، واًمسعدي، اعمرداوي: واظمتوره يؽره، هذا أن: اًمثوين اًمؼقل (1)

، اًمؼقؿ واسمـ، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره مطؾؼوً  رومعفو اعمسجد ذم وضمدهو وعمـ اًمسجوضمقد، ووع جيقز ٓ أكف: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .واًمعثقؿلم

 (6613) ًمؾبقفؼل وأصمور اًمســ معرومي ،(1179) مسؾؿ صحقح (3)
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 ُٛ ُىت َمتُٚم خَيْ ْؿ َواإْلِ ـُ َ تْغِ  ,َأْو َؿتْد َختَرَج  ,َأَحتُد ًَ ـْ َُٔهتؾِّ َر ِْ  :أي- شوفٔ جتقز ؾتتٔٓا» :زاد مسـؾؿ، (1)شَؾ

   .-خيػػفام ويؼصـرمهو

ُٛ ) :ؿقفف ُى    (.وٓ ََيقُز افُالُم واإلمُٚم خَيْ

 .وم خيطىٓ جيقز ًمؾؿصكم أن يتؽؾؿ واسم

 :ىمقــؾ .(2)(ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ) :ىمقًمــف شمعــومم :وافتتدفٔؾ

َٝ فَِهِٚحبَِؽ َيتْقَم » :وً مرومققم ديٌ أيب هريرة حلأهنو كزًمً ذم ظمطبي اجلؿعي، و ِْ ِٜ اْفتتُج إَِذا ُؿ ًَ ُّ: 

 ُٛ ُى َمُٚم خَيْ ْٝ َواإْلِ ِه ْٕ ْقَت  ,َأ ٌَ ْد َف ََ  .(3)شَؾ

ف) :ؿقفف ُّ ِِّ َُ ـْ ُي َ
ِ    (.إٓ فف أو د

 جيقز اًمؽالم طمول اخلطبي قالٍ ذم أطم: 

عمصـؾحي،  :، وهذا ٓ إؿمـؽول ومقـف أن اخلطقـى يـتؽؾؿ ويؽؾـؿ اعمـلمقملم-اسموم :أي- ًمف -1

   .مع ؾمؾقؽ اًمغطػوين ^يموًمتـبقف ًمعورض، يمام ومعؾ اًمـبل 

إذا يمؾـؿ اعمـلمقم اخلطقـى  :مـ اعمقاوع اًمتل جيقز ًمؾؿلمقم اًمؽالم ومقفـو ذم ظمطبـي اجلؿعـي -1

 .ومقجقز ًمؾؿصؾحي

ُٝ إَِػ افَّْبِتتلِّ » :ىمــول طمــديٌ أيب روموقمــي  :ويتتدل فتتذفؽ ♦ ْٔتت َٓ  َ ْٕ ُٛ  ^ا ُىتت  :َؿتتَٚل  .َوُهتتَق خَيْ

 ُٝ ِْ َُ ـْ دِيِْفِ  ,اهللَِيٚ َرُشقَل  :َؾ َُٖل َظ ٌٛ َجَٚء َيْس ْؿَبتَؾ َظتَعَّ َرُشتقُل  :َؿتَٚل  .َٓ َيْدِري َمتٚ دِيُْتفُ  ,َرُجٌؾ َؽِري
َٖ َؾ

ُف َحِديدَوَتَرَك ُخْىَبَ ُف َح َّ  ^ اهللِ َّ
ُٝ َؿَقانِ ْرشتل َحِسْب ُُ ِتَ بِ

ُٖ , َؾ ك إَِِلَّ َٓ  َ ْٕ ْٔتِف َرُشتقُل  :َؿَٚل  .اً ك ا َِ تَد َظ ًَ ََ َؾ

ُف  ^ اهللِ َّ َِّ َّٚ َظ ِْل ُِم ُّ ِِّ ًَ َؾ ُي ًَ َتؿَّ آِخَرَهٚاهللَُوَج
َٖ    .(4)ش, ُثؿَّ َأَتك ُخْىَبَ ُف َؾ

                                 
 (.875« )مسؾؿ»و(، 939« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.191: )إقمراف (1)

 (.851« )مسؾؿ»و(، 931« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.876« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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 .(1)^ه اًمـبل وطمديٌ أكس ذم ىمصي إقمرايب اًمذي ـمؾى آؾمتسؼوء، وملىمر

ِٜ وبًَدهٚاْفتُخ وََيقُز ؿبَؾ ) :ؿقفف  (.ىب

إذا صعد اسموم اعمـؼم، وىمبؾ ؿمـروقمف ذم اخلطبـي، أو سمعـد ومراهمـف مـفـو، ومقجـقز اًمؽـالم ذم يمـال 

   :احلوًملم

ُٛ » :ىمــول ذم احلــديٌ ^أن اًمـبــل  :وافتتدفٔؾ ُىتت َمتتُٚم خَيْ وٕن  ،ىوهــق أن ٓ خيُطــ، (2)شَواإْلِ

   .طبي، ومو دام ٓ خيطى ومال طموضمي ًمذًمؽٕضمؾ اؾمتامع اخلُ  :طبيخلٌ اًمـفل إكام ورد ذم ا

 

 

 

 

                                 
 (.897« )مسؾؿ»و(، 1913« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.875« )مسؾؿ»و(، 939« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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 :ؿٚل ادٗفػ

ٍٜ ِهتوَ ] َِٓؿ اإلمتتٚمُ  ,ل َؾتْرُض ـٍٚيتت ٓتٚ أهتتُؾ بِتٍد ؿتَٚت ـَ تَحك ,إذا َتَر وآِختتُره  ,وَوْؿُ ٓتٚ ـهتتالةِ افوي

ْقا مـ  ,افزواُل  َِّ ْؿ بٚفًِٔد إٓ بًَده َص َِ ًْ ـي   َصتْحراءَ  ,افٌتدِ ؾ٘ن مل ُي  ,وتَتديُؿ صتالةِ إَْضتَحك ,وُتَست

ْىرُ  ٍِ ُسف اف ُْ َِٓٚ ,وَظ ف َؿْب ُِ ـْ ك ,وَأ ُسف   إَْضتَحك إن َضتحَّ ُْ تَرُه   اجلتٚمِع بتال ُظتْذرٍ  ,وَظ ُْ ـي  ,وُت وُيَست

تتْبِح  ًٚ َتبُتتُر متتٖمقٍم إفٔٓتتٚ مٚصتتٔ ِٝ افهتتالةِ  ,بًتتَد افهي ُر إمتتٍٚم إػ َوْؿتت َٖخي ٍٜ ظتتذ َأْح  ,وَتتت ـِ َهٔئتت إٓ  ,َستت

 ُّ ٚؾِفاْفت َُ َ َُِػ ؾٍل ثِٔٚب اظ  ضِٓٚ ,ًْ ِٜ اْفتتُج وَظتَدُد  ,اشت ٔىٚنٌ  :وِمـ َذْ ًَ ـي أن  ,ٓ إذُن اإلمتٚمِ  ,ُّ وُيَست

ٔٓٚ َرـً تِغ َؿبتَؾ  ,َيْرِجَع مـ ضريٍؼ آَخرَ  ِِّ ِٜ اْفتتُخ وُيَه ُ   إُوَػ بًتَد اإلحتراِم وآشت ٍ ِٚح  ,ىب تزِّ َُ  ,ُي

قي  ًَ ِٜ ؿبَؾ افَراءةِ ََخْس ,ًٚ وافَراءةِ ِش ّ  ,ذِ وؿبَؾ اف  اهللُ » :وَيَتقُل  ,َيْرَؾتُع يدْيتِف متع ـتؾِّ َتُبترةٍ  ,ًٚ و  افثٕٚٔ

بر ـَ ثِر  ,اً أـُز  ـَ َؿ  ,وُشبحَٚن اهللِ ُبُترًة وَأصتٔالً  ,اً واحلُّد هللِ  َِّ تٍد افْبتلِّ وآفِتِف وَشت َّّ وَصتذَّ اهللُ ظتذ ُُمَ

 بَِستبِّْح  اً ثؿ َيَترُأ جٓتر .َّٛ ؿَٚل ؽَر ذفؽوإن َأَح  ,شاً ـثر َتسِٔاً 
ِٜ ِٜ    ,  إُوػ بًتَد افٍٚحت وبٚفٌٚصتٔ

 ِٜ َٛ ُخىب تتِغ ـُخْىَبَ تتل  ,افثٕٚٔتت َؿ َخَىتت َِّ ِٜ اْفتتتُج ؾتت٘ذا َشتت ًَ َٜ  ,َيستت ٍ ُِح إُوػ ب ِْستتِع َتُبتتراٍت  ,ُّ وافثٕٚٔتت

ِٜ  ,بسبعٍ  ْىِر ظذ افهتدؿ ٍِ ؿ   اف ُٓ ثي ُ ْلتؿ متٚ ,َُيُ ِرُجتقن وُيَبتغِّ ِٜ  ,خُيْ َّٔ ُبٓؿ   إَْضتَحك   إُْضتِح  ,وُيتَرؽِّ

ٚٓ َّ ُْ ُ ْلؿ ُح ُر بَْٔٓٚ و ,واف ُبراُت افزوانُد  ,وُيَبغِّ ـْ ٌٜ اْفتُخ وافذ تُؾ ؿبتَؾ افهتالةِ  ,ىب ِٚن ُشَّْ ٍي تَرُه اف ْ ُْ وُي

ًِٚٓ ٍَ ِٓٚ ,وبًَدهٚ   َمْقِض ٚ ؿوتُٚؤهٚ ظتذ ِصت َٓ ـْ ؾَٚتْ تف أو بًُوت َ
ِ ـي د ـي اف ُبتُر  ,وُيَس ُّ وُيَست ُؼ   اْفتت َِ ْى

ـِ  َ ل افًٔدي َِ ْٔ تُد  ,َف ـَ ِٜ  ,و  ؾِْىٍر آ ت جَّ
ٍٜ متـ  ,و  ـتؾِّ ظِؼت ذي احْلِ ٍٜ   مجٚظت َٛ ـتؾِّ ؾريوت ت

َِ َّٔتُد َظ ََ واد

 َٜ ْجِر يقَم َظَرَؾ ٍَ ْحِرِم مـ صالةِ افيِٓر يتقَم افْْحتِر إػ ظهت ,صالةِ اف ُّ تِٚم اف نتتوفِ وإن  ,ريِؼ تِر آِختِر أيَّ

َٔف َؿوٚهَٕ  ُرْج مـ ادسِجدِ  ,مٚ مل ُُيِْدْث  ,ِس َٛ صالةِ ظٔدٍ  ,أو خَيْ
َِ ـي َظ ً ,وٓ ُيَس ٍْ ُ ف َصت ٍَ  ,اهللُ أـتزُ » ًٚ وِص

 .[شوهللِ احلُّد  ,اهللُ أـزُ  ,واهللُ أـزُ  ,ٓ إفَف إٓ اهللُ ,اهللُ أـزُ 

هــل اًمػــرا ض و ،عمــو شمؽؾــؿ اعممًمــػ قمـــ اًمصــؾقات اًمدا ؿــي ومروــفو وكػؾفــو :مْٚشتتبٜ افبتتٚب

سمـؾ ذم أوىمـوت  ،صمؿ اًمتطققموت، شمؽؾؿ سمعـد ذًمـؽ قمــ اًمصـؾقات اًمتـل ٓ شُمطؾـى يمـؾ يـقم ،اخلؿس
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ٕهنـام خُمَتؾـػ ذم  :ٕهنو ومـرض، وٕهنـو شمطؾـى يمـؾ  عـي، صمـؿ صمــك سموًمعقـديـ :معقـي، وسمدأ سموجلؿعي

 شمـمدى ذم  ـع مــفام أن يمالً  :وٓ شمطؾى ذم اًمعوم إٓ مرشملم، واًمراسمط سملم اجلؿعي واًمعقد ،ومروـقتفام

 .وجيفر ومقفو سموًمؼراءة ،قمظقؿ

   .وإوحك ،مهو اًمػطر :وافًٔدان

   .اؾمؿ عمو يعقد ويتؽرر مرة سمعد أظمرى :وافًٔد   افٌِٜ

مــ اًمعبـودات واًمشـعو ر،  هإمو ٕكف يعقد ويتؽرر مو أكعؿ اهلل سمف قمـغم قمبـود :اً وشّل افًٔد ظٔد

 .ها د اهلل سموسطمسون إمم قمبودأو ٕكف يعقد قمغم اًمـوس سموًمػرح، أو ٕكف ومقف قمق

 وصمؿي ومقا د صمالث ىمبؾ اًمؽالم قمغم اعمتـ. 

واجلؿعي وهـل قمقـد إؾمـبقع، ومـو  ،وإوحك ،اًمػطر :أقمقود اعمسؾؿلم صمالصمي :افٍٚندة إوػ

   .ذًمؽ ومال يشـرع اقمد

أن أول صـالة قمقـد صـالهو اًمـبـل هـل قمقـد اًمػطـر ذم اًمســي اًمثوكقـي مــ  :ىمقـؾ :افٍٚندة افثٕٜٚٔ

   .(1)صمؿ داوم قمؾقفو ،ألجرةا

وٓ إىمومـي ذم صـالة اًمعقـديـ،  ،كؼؾ اسمـ قمبد اًمؼم اشمػوق اًمػؼفوء قمغم أكـف ٓ أذان :افٍٚندة افثٚفثٜ

وٓ ذم ؿمـلء مـ اًمصؾقات اعمسـقكوت واًمـقاومؾ، إكام إذان ًمؾؿؽتقسموت، وأول مـ أطمـدث إذان 

   .(2)هشوم سمـ قمبد اعمؾؽ :واسىمومي ًمؾعقد

ٍٜ وهل ؾَ ) :ؿقفف    (.ْرُض ـٍٚي

   .واإلمجٚد ,وافسْٜ ,صالة افًٔد منتروظٜ بدٓفٜ افُ ٚب ♦

ىموًمـف قمؽرمـي،  ،صـالة اًمعقـد :وادتراد، (ژ ژ ڑ) :ومؼقًمـف شمعـومم :أمٚ افُ تٚب .1

  .وقمطوء، وىمتودة، وهمػمهؿ

                                 
 (.1/99) «اًمؼـوع يمشوف»: اكظر (1)

 (.396 /1) ًمؾشوـمبل «آقمتصوم»: اكظر (1)
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   .(1)يمون يصكم اًمعقديـ ^وملطموديٌ يمثػمة، وصمبً سموًمتقاشمر أن رؾمقل اهلل  :أمٚ افسْٜ .1

  .ومؿـعؼد قمغم مشـروقمقتفو ذم اجلؿؾي :ٚدوأمٚ اإلمج .3

 .إذا ىموم هبو مـ يؽػل ؾمؼط اسصمؿ قمـ اًمبوىملم ،أهنو ومرض يمػويي :ادذهٛو

   .وظمؾػو ف مـ سمعده ،قمؾقفو ^مو شمؼدم مـ مقافمبي اًمـبل  :وافدفٔؾ ♦

   .(2)وٕهنو مـ ؿمعو ر اسؾمالم اًمظوهرة يموٕذان

َِٓؿ اإلم) :ؿقفف ٓٚ أهُؾ بٍِد ؿَٚت ـَ    (.ٚمُ إذا َتَر

وُدقمقا إًمقفو ومومتـعقا، ومنن اسموم يؼـوشمؾفؿ،  ،وشمريمقهو ،قمغم شمرك صالة اًمعقد سمؾدٍ  إذا اشمػؼ أهُؾ 

   .(3)موكعل اًمزيموة  يمام ىموشمؾ أسمق سمؽر

   .أهنو مـ ؿمعو ر اسؾمالم اًمظوهرة :وافًِٜ ♦

َحك) :ؿقفف    (.وآِخُره افزواُل  ,وَوْؿُ ٓٚ ـهالةِ افوي

   .حكوىمً صالة اًمعقد يمصالة اًمض* 

 .مـ ـمؾقع اًمشؿس وارشمػوقمفو ىمقد رمح :بداي ف

   .زوال اًمشؿس :وهنٚي ف

 .(4)هذا اًمقىمًذم ألو  ^ومعؾ اًمـبل  :وافدفٔؾ ♦

ْقا مـ افٌدِ ) :ؿقفف َِّ ْؿ بٚفًِٔد إٓ بًَده َص َِ ًْ    (.ؾ٘ن مل ُي

ومـنن يمـون قمؾؿفـؿ ىمبـؾ اًمـزوال ومقصـؾقكف مبوؿمــرة ىمبـؾ ، إذا قمؾؿ اًمــوس سموًمعقـد ذم يـقم اًمعقـد

 .ٕكف وىمتف، وإن يمون قمؾؿفؿ سمعد اًمزوال ومقصؾقكف مـ اًمغد ىمضوء :زوالاًم

                                 
 (.899« )مسؾؿ»و(، 311) «اًمبخوري»: اكظر (1)

، واًمسعدي، واًمشقيموين، واًمصـعوين، اًمؼقؿ واسمـ، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره قملم، ومرض أهنو: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واًمعثقؿلم، سموز واسمـ

 (.19« )مسؾؿ»و(، 1399) «اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.831« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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ـِ َموًمِـٍؽ ىَمـوَل  :وافدفٔؾ ♦ ـِ أكـس سْمـ ـْ  :طمديٌ َأيِب قُمَؿـػْمِ سْمـ َْكَصـوِر ِمـ ْٕ ـْ ا صَمـِل قُمُؿـقَمتِل ِمـ طَمـد 

َْٖصَبْحَْٚ صت» :ىَموًُمقا ^ اهللَِأْصَحوِب َرؾُمقِل  اٍل َؾ َْْٔٚ ِهاَلُل َصقَّ َِ َل َظ
ِّ ـْ آِختِر ًٚ تٔٚمُأْؽ ٌٛ ِمت ت ـْ , َؾَجتَٚء َر

ُدوا ِظَْْد افَّْبِتلِّ  ِٓ ِٚر َؾَن َٓ ََٖمَرُهْؿ َرُشتقُل  ^افَّْ َْمِس, َؾت ْٕ تاَلَل بِتٚ ُتْؿ َرَأْوا اْْلِ ىِتُروا ^ اهللَِأهنَّ ٍْ َوَأْن  ,َأْن ُي

دِ  ٌَ ـْ اْف ُرُجقا إَِػ ِظِٔدِهْؿ ِم  .(1)شخَيْ

ـي   َصْحراءَ ) :ؿقفف    (.وُتَس

 ،ًمـتال يشـؼ :وً ىمريـى مـفـو قمرومـ ،اًمسـي أن شمصـغم ذم مقوـع ظمـورج اًمبؾـد :افًٔد مقضع صالة

   .(2)طمؽوه اسمـ هبػمة :وهذا سموشمػوق اًمػؼفوء

   .وظمؾػو ف اًمراؿمديـ ،^ومعؾ اًمـبل  :ويدل فف ♦

 .وأفمفر ًمشعو ر اًمديـ ،وٕن اخلروج ًمؾصحراء أوىمع ألقبي اسؾمالم

ُسف اف ,وتَديُؿ صالةِ إَْضَحك) :ؿقفف ُْ ْىرُ وَظ ٍِ.)   

 اًمسـي ذم وىمً صالة اًمعقديـ: 

 .ًمقتسع اًمقىمً ًمألوحقي :وذفؽ :وموًمسـي أن شمؼدم وُيبؽر هبو :صالة قمقد إوحك أمو -

ٕن  :ًمقتسع اًمقىمً سظمراج زيمـوة اًمػطـر :وذفؽ :وموًمسـي أن شممظمر ىمؾقالً  :صالة اًمػطر وأمو -

   .(3)اًمسـي أن ُّترج ذم صبقحي اًمعقد

َِٓ) :ؿقفف ف َؿْب ُِ ـْ    (.ٚوَأ

 ،واًمســي أن يليمـؾ متـرات، ^ًمػعـؾ اًمـبـل  :يسـ أن يليمؾ ىمبـؾ ظمروضمـف ًمصـالة قمقـد اًمػطـر

  .اً ويليمؾفـ وشمر

َٚن َرُشقُل » :ىَموَل  طمديٌ أكس سمـ موًمؽ  :وؿد دل فذفؽ ♦ ْىتِر  ^ اهللِـَ ٍِ ُدو َيتْقَم اْف ٌْ َٓ َي

                                 
« موضمف اسمـ»و(، 1/195« )اًمؽؼمى» ذم واًمـسو ل(، 1158« )داود أسمق»و(، 31/186« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.5/95« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 3156« )طمبون اسمـ»(، 1653)

 (.1/166) هبػمة ٓسمـ «اًمعؾامء إ ؿي اظمتالف»: اكظر (1)

 (.91 /1) «اًمؼـوع يمشوف»: اكظر (3)
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َؾ ََتََراٍت  ـُ ْٖ ـْ اًمـ بِلِّ  شَح َّك َي ُِ » :^ىَموَل أكس قَم ـُ ْٖ َـّ ِوْترَوَي  .(1)شاً ُٓ

ك) :ؿقفف ُسف   إَْضَحك إن َضحَّ ُْ    (.وَظ

أن يؿسـؽ قمــ إيمـؾ طمتـك يليمـؾ مــ  -إن يمون يريد أن يضـحل-اًمسـي ذم صالة إوحك 

ـْ َأسمِقـِف ىَمـوَل  اهللِورد ذًمؽ ذم طمديٌ قَمْبدِ ومؼد ، ^ومعؾ اًمـبل  :وافدفٔؾ :أوحقتف ـِ سُمَرْيَدَة قَمـ تَٚن » :سْم ـَ

ؿَ َٓ خَيْ  ^افَّْبِلي  ًَ ْىِر َح َّك َيْى
ٍِ َ  ,ُرُج َيْقَم اْف َْضَحك َح َّك ُيَهعِّ ْٕ ُؿ َيْقَم ا ًَ َٓ َيْى  .(2)شَو

َرُه   اجلٚمِع بال ُظْذرٍ ) :ؿقفف ُْ    (.وُت

   .يؽره ًمؾـوس أن يصؾقا صالة اًمعقد ذم ضمقامع اًمبؾد

 :وافًِٜ   ذفؽ ♦

   .(3)ظمورج اًمبؾد طمقٌ ل ُيصؾ إٓ ذم اعمصغم :^أكف خموًمػ ًمػعؾ اًمـبل  -1

 .وإسمرازهو ،وٕكف يػقت سمف اعمؼصقد مـ إفمفور اًمشعػمة -1

 ًمؽـ يستثـك مـ اًمؽراهي طموًمتون:   

سدراك ومضــقؾي اعمضـوقمػي، وًمػعـؾ اًمسـؾػ مــذ اًمؼـدم،  :ومقصـؾقن ذم احلـرم :ذم مؽي :إوػ

   .وًمصعقسمي اخلروج ًمؾصحراء ومفل ضمبؾقي

  .(4)أو ظمقف مـ قمدو وهمػمه ،أو ريوح ،إذا يمون هـوك قمذر يمؿطر :افثٚن

ًمػعـؾ  :وإذا ظمرج اسموم ًمؾصحراء، ومقـبغل أن يستخؾػ مـ ُيصكم سمضعػي اًمـوس ذم اعمسـجد

 .قمكم 

                                 
 (.953« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 اسمـ»و(، 1698) «اًمدارمل»و(، 1756) «موضمف اسمـ»و(، 511) «اًمؽممذي»و(، 19/187« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.5/95« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 1811) «طمبون اسمـ»و(، 1116) «ظمزيؿي

 (.1/166) هبػمة ٓسمـ «اًمعؾامء إ ؿي اظمتالف»: اكظر (3)

 (. 335 /5) «اسكصوف»(، 191 /3) مػؾح ٓسمـ «اًمػروع»: اكظر (1)
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ـي َتبُُر مٖمقٍم إفٔٓٚ مٚصٔ) :ؿقفف ْبِح  ًٚ وُيَس    (.بًَد افهي

   .اًمُسـي أن يبودر اعمصكم سموخلروج إمم اعمصغم مـ سمعد صالة اًمصبح

وٕكـف ؾمـبؼ  :وهق ذم صالة مو اكتظرهـو ،واكتظور اًمصالة ،كق مـ اسمومًمقحصؾ ًمف اًمد :وذفؽ

   .إمم اخلػم

تُرَج إَِػ » :ىمقل قمكم  :وافدفٔؾ :وً واًمسـي أن يؽقن ظمروضمف ًمؾؿصغم موؿمـق ِٜ َأْن َِّتْ تَّْ ـَ افسي ِم

ًِِٔد َمِٚصٔ    .زاد إضمر و، وٓ ؿمؽ أكف يمؾام يمثرت اخُلط(1)شًٚ اف

ُر إمٍٚم ) :ؿقفف َٖخي ِٝ افهالةِ وَت    (.إػ َوْؿ

  .اًمسـي ًمإلموم شملظمػم اخلروج إمم وىمً اًمصالة

تتَٚن َرُشتتقُل » :يمــام ذم طمــديٌ أيب ؾمــعقد  ^ومعــؾ اًمـبــل  :وافتتدفٔؾ تتُرُج َيتتْقَم  ^ اهللِـَ خَيْ

ْىِر َوإَْضَحك إَِػ ادَُهذَّ  ٍِ اَلةُ  ,اف ٍء َيْبَدُأ بِِف افهَّ ُل َرْ َٖوَّ    .(2)شَؾ

   .اً وٓ َيـتظِر أطمدوٕن اسموم ُيـتَظر 

ٍٜ ) :ؿقفف ـِ َهٔئ    (.ظذ َأْحَس

و ؿـٌع  أهنـو صـالةٌ  :وافًِتٜ :ويؾـبس أطمســ صمقوسمـف ،ويتـظػ ،ويلظمذ زيـتف ،اًمُسـي أن يتجؿؾ

 :وموًمعقد مثؾفو إن ل شمؽــ أومم، وىمـد ورد قمــ اسمــ قمؿـر ،ًمؾـوس، واسكسون ملمقر سمذًمؽ ذم اجلؿعي

ْىرِ » ٍِ َ ِسُؾ َيْقَم اْف ٌْ َٚن َي ُدَو إَِػ ؿَ  ,ـَ ٌْ ُّ ْبَؾ َأْن َي  .(3)شَهذَّ اْفت

                                 
(، 5619« )ؿمقبي أيب اسمـ»و(، 5667« )اًمرزاق قمبد»و(، 1196« )موضمف اسمـ»و(، 539« )اًمؽممذي» أظمرضمف (1)

، اًمـخعل اهلل قمبد سمـ وذيؽ، إقمقر اهلل قمبد سمـ احلورث إؾمـوده وذم(، 3/181« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل

 .وعقػ ويمالمهو

 (.889« )مسؾؿ»و(، 956« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 ذم اًمـقوي وصححف(، 3/393) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/73« )اًمشوومعل»و(، 699« )موًمؽ» أظمرضمف (3)

 (.1/819« )إطمؽوم ظمالصي»
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ُّ إٓ ) :ؿقفف ٚؾِفاْفت َُ َ َُِػ ؾٍل ثِٔٚب اظ  ًْ.)   

   .(1)وهذا هق اعمشفقر مـ اعمذهى ،اعمعتؽػ يسـ ًمف أن خيرج سمثقوب اقمتؽوومف

 .، وسمؼوء إصمر قمغم اعمطقع أطمرى سمؼبقل اهلل ًمفٕن ومقفو أصمر اًمعبودة :وذفؽ

 ٜيمر قمدة ؾمــ ذم يقم اًمعقد وصالهتو، وهل يموًمتوزمأن اعممًمػ ذ :اخلالص: 

   .أن شمؽقن ذم صحراء .1

   .واًمتبؽػم إًمقفو ،شمؼديؿ صالة إوحك .1

   .شملظمػم صالة قمقد اًمػطر .3

   .أيمؾف ىمبؾ صالة قمقد اًمػطر .1

   .إٓ مـ أوحقتف -إن وحك- قمدم أيمؾف ذم إوحك .5

  .ًمؾؿلمقم ،اًمتبؽػم ألو .6

   .وً اخلروج ألو موؿمـق .7

 .اخلروج قمغم أطمسـ هقتي .8

   .إٓ ًمقىمً اًمصالة ،وقمدم ظمروضمف ،شملظمر اسموم .9

ضِٓٚ) :ؿقفف    (.اش ٔىٚنٌ  :وِمـ َذْ

   :يشؽمط ًمصحي صالة اًمعقد ؿمـروط :صتروط صالة افًٔد

ــتقـمـلم :إول ــقم مس ــوم ذم ىم ــلن شمؼ ــوومريـ ،آؾمــتقطون، سم ــد وم :ٓ مس ــكم اًمعق ــوومر ٓ يص وعمس

  .وً وإكام شموسمع ،اؾمتؼالًٓ 

مـع أكـف واومؼـف اًمعقـد ذم ومـتح مؽـي  ،ل ُيِؼؿ صالة اًمعقـد إٓ ذم اعمديــي ^أن اًمـبل  :وافدفٔؾ ♦

  .ول يـؼؾ أكف صغم ،وطمجي اًمقداع

                                 
 .واًمعثقؿلم، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره يمغػمه، كظقػي ضمديدة صمقوب ًمبس ًمؾؿعتؽػ يستحى أكف: اعمذهى ذم يناًمثو اًمؼقل (1)
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ِٜ اْفتُج وَظَدُد ) :ؿقفف ًَ ُّ.) 

 .-اًمعدد اًمؽوذم سىمومي اجلؿعي :أي- قمدد اجلؿعي :افنترط افثٚن

   (.ٓ إذُن اإلمٚمِ ) :ؿقفف

وًمـق ل  ،وُوضمد مو شمؼدم مـ اًمشـروط، ومنكف ٓ يؾزم إذن اسموم ًمؾصالة، سمؾ شمؼـومإذا صمبً اًمعقد 

   .وهذا ذم إىمومتفو ،يلذن اسموم

 .ًمتال شمؽثر ومقػقت اعمؼصقد مـفو :أمو شمعداد إمؽـي اًمتل شمؼوم ومقفو اًمعقد، ومالسمد مـ إذكف

ـي أن َيْرِجَع مـ ضريٍؼ آَخرَ ) :ؿقفف    (.وُيَس

 .ويرضمع مـ ـمريؼ آظمر ،اًمعقد أن يذهى مـ ـمريؼاًمسـي عمـ همدا ًمصالة 

تَٚن افَّْبِتلي » :ىمـول ، يمام ذم طمديٌ ضموسمر سمـ قمبـداهللّ^ومعؾ اًمـبل  :افدفٔؾ ♦ تَٚن َيتْقُم  ^ـَ ـَ إَِذا 

   .(1)شِظٍٔد َخَٚفَػ افىَِّريَؼ 

ٔٓٚ َرـً ِغ َؿبَؾ ) :ؿقفف ِِّ ِٜ اْفتُخ وُيَه    (.ىب

 :إمم قمدة أمقر ؿمـرع أن ذم سمقون صػي صالة اًمعقد، وأؿمور

   .ريمعتون سمن وع اًمعؾامء :قمدد ريمعوهتو :أوًٓ 

  .مؽون اخلطبي، اًمسـي أن يبدأ سموًمصالة، صمؿ سموخلطبي :ًٚ ثٕٚٔ

   .وظمؾػو ف اًمراؿمديـ  ،(2)^ومعؾ اًمـبل  :وافدفٔؾ

واًمشــرط  ،ٕن ظمطبـي اجلؿعـي ؿمــرط :وإكام ىمدمً اًمصالة قمغم اخلطبي هــو سمخـالف اجلؿعـي

 .وموًمصالة آيمد مـفو ،أمو ظمطبي اًمعقد ومسـي ،يتؼدم قمغم اعمشـروط

                                 
 (.986« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 ذِم  ُيَصكمِّ  يَمونَ  ^ اهلل ِ َرؾُمقَل  َأن  »: قمؿر سْمـ اهلل   قمبد طمديٌ مـ( 888« )مسؾؿ»و(، 957« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

ُطُى  صُمؿ  ، َواًمِػْطرِ  إَْوَحك اَلةِ  سَمْعدَ  خَيْ  .«اًمص 
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ُ   إُوَػ بًَد اإلحراِم وآش ٍ ِٚح ) :ؿقفف زِّ َُ ذِ  ,ُي قي ًَ ِٜ ؿبتَؾ  ,ًٚ وافَتراءةِ ِشت ّ  ,وؿبَؾ اف  و  افثٕٚٔت

   (.ًٚ افَراءةِ ََخْس

 مـع شمؽبـػمة اسطمـرام، ومخـس ذم اًمثوكقـي ،اًمتؽبػمات ذم صالة اًمعقـد هـل ؾمـبع ذم إومم :ًٚ ثٚفث

   .اًمؼقوم مـ اًمسجقدسمدون شمؽبػمة 

، صمؿ يتعـقذ ويؼـرأ، صمـؿ إذا ىمـوم ًمؾثوكقـي ويمـؼم وً ومنذا ىموم ويمؼم ًمإلطمرام ومنكف يستػتح، صمؿ يؽؼم ؾمت

  .صمؿ يؼرأ وً ومنكف يؽؼم مخس ،ًمؾؼقوم مـ اًمسجقد

هِ  :وافدفٔؾ ♦ ـْ ضَمـدِّ ـْ َأسمِقـِف قَمـ ـِ ؿُمـَعْقٍى قَمـ َ  ^َأنَّ افَّْبِتلَّ » :طمـديٌ قَمْؿـِرو سْمـ تزَّ ِ  ِظٔتٍد ثَِْْ تْل  ـَ

بَِرةً  ُْ ُوَػ, َوََخْس ًٚ َشْبً ,َظنترَة َت ْٕ ِخَرةِ  ًٚ ِ  ا ْٔ  .(1)شِ  ا

 وهبذا يتبلم: 

 .أن قمدد اًمتؽبػمات ذم إومم ؾمبع، وذم اًمثوكقي مخس .1

 .أن سمدايي اًمتؽبػمات ذم إومم يؽقن سمعد آؾمتػتوح .1

 .مبوؿمـرًة، وىمبؾ اًمؼراءة أن اًمتؽبػمات ذم اًمثوكقي شمبدأ سمعد اًمؼقوم .3

   (.َيْرَؾُع يدْيِف مع ـؾِّ َتُبرةٍ ) :ؿقفف

ذم شمؽبػمات صالة اًمعقد يشـرع ًمإلكسون أن يرومع يديف مع اًمتؽبػم، ؾمقاء يمـون ذًمـؽ ذم شمؽبـػمة 

 .أو اًمتؽبػمات اًمزوا د ،اسطمرام

 :وافدفٔؾ ♦

تف رأى َرُشتقَل اهللِ » :ىمـول طمديٌ وا ؾ سمـ طمجر  -1 ّٕ  (2)شاف ُبترة َديتِف متعيرَؾتُع يَ  ^أ

                                 
 ظمالصي» ذم اًمـقوي وصححف(، 1178) «موضمف اسمـ»و(، 1151« )داود أسمق»و(، 11/183« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/831« )إطمؽوم

« اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 11/76« )اًمؽبػم» ذم واًمطؼماين(، 715« )داود أسمق»و(، 31/111« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/831« )إطمؽوم ظمالصي» ذم وياًمـق وصححف(، 1/16)
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و َأَكو وَمَلَرى َأن  َهَذا » :ىمول اسموم أمحد ٌَ َيْدظُمُؾ ومِقِف َهَذا يُمؾخفُ اًْمـحَ َأم   .(1)«ِدي

  .(2)وًمقروده قمـ سمعض اًمصحوسمي، يمعؿر سمـ اخلطوب، وزيد سمـ صموسمً -1

ـِ ذِم شَمْؽبػَِماِت اًْمِعقِد ؾُمـ ٌي قِمـَْد أَ » :ىمول اًمبغقي  .(3)«يْمَثِر َأْهِؾ اًْمِعْؾؿِ َوَروْمُع اًْمَقَدْي

بر» :وَيَقُل ) :ؿقفف ـَ ثِر  ,اً اهللُ أـُز  ـَ وَصتذَّ اهللُ ظتذ  ,وُشبحَٚن اهللِ ُبُرًة وَأصتٔالً  ,اً واحلُّد هللِ 

َؿ َتسِٔاً  َِّ ٍد افْبلِّ وآفِِف وَش َّّ  .(شاً ـثر ُُمَ

 ؟وً هؾ يؼقل سملم اًمتؽبػمات ؿمـقت :ًٚ رابً

   .اًمذيمر إكف يؼقل هذا :ىمول اعممًمػ

حيؿـد  :ومؼـول ؟مو يؼقل سملم شمؽبػمات اًمعقـد :ؾتِ أكف ؾُم » :مو ورد قمـ اسمـ مسعقد  :ودفِٔف

  .(4)«^ويثـل قمؾقف، ويصكم قمغم اًمـبل  ،اهلل

َّٛ ؿَٚل ؽَر ذفؽ) :ؿقفف    (.وإن َأَح

  .ؿمـلء، وًمف أن يسؽً ^ٕكف ل يثبً قمـ اًمـبل  :همػم مو ذيمر ،ًمف أن يؼقل مو ؿموء مـ اًمذيمر

 .(اً ثؿ َيَرُأ جٓر) :ؿقفف

 :أن يؼرأ ذم صالة اًمعقد، واًمسـي ذم اًمؼراءة ذم صالة اًمعقد أمقر :ًٚ خٚمس

إن رشتقل اهلل صتْع   آش ستَٚء ـتا » :، يمام ىمول اسمـ قمبوس^ًمػعؾ اًمـبل  :أن جيفر هبو (1

ور، يمـون جيفــر سمـوًمؼراءة ذم اعمجــومع اًمؽبــ ^أن اًمـبــل  :وشمؼـدم ىمــقل اسمــ اًمؼــقؿ ،(5)شصتْع   افًٔتتد

                                 
 (.1/183) ىمدامي ٓسمـ «اعمغـل»: اكظر (1)

 (.173- 3/171) ىمدامي ٓسمـ «اعمغـل»: اكظر (1)

 (.1/319) ًمؾبغقي «اًمسـي ذح»: اكظر (3)

 .وصححف، «أمحد سمف واطمتٍ، وطمرب إصمرم رواه»(: 3/111« )اسرواء» ذم إًمبوين ىمول (1)

« موضمف اسمـ»و(، 1511« )اًمـسو ل»و(، 566« )اًمؽممذي»و(، 1165« )داود أسمق»و(، 3/178« )أمحد» أظمرضمف (5)

 (.5/113« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 1861« )طمبون اسمـ»و(، 1166)
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   .(1) واًمؽسقف ،واًمعقد ،وآؾمتسؼوء ،يموجلؿعي

 بَِسبِّْح ) :ؿقفف
ِٜ ِٜ  ,  إُوػ بًَد افٍٚح ِٜ   افثٕٚٔ    (.وبٚفٌٚصٔ

ؾمـبح اؾمـؿ )أن يؼرأ مو ورد، واًمسـي اًمقاردة ذم اًمؼراءة ذم صالة اًمعقد أن يؼـرأ ذم إومم سمــ (1

   .(اًمغوؿمـقي)، وذم اًمثوكقي سمـ(رسمؽ

هـؾ )و (ؾمـبح)يمون يؼرأ ذم اًمعقديـ سمـ ^أن اًمـبل » :ن سمـ سمشػم اًمـعام طمديٌ :وافدفٔؾ

 .(2)«(أشموك طمديٌ اًمغوؿمـقي

َٛ ُخىب ِغ ـُخْىَبَ ل ) :ؿقفف َؿ َخَى َِّ ِٜ اْفتُج ؾ٘ذا َش ًَ ُّ).   

طمقـٌ يمـون خيطـى ذم صـالة  ،^ومعـؾ اًمـبـل  :وافتدفٔؾ :إذا ومرغ مـ اًمصالة ظمطى :ًٚ شٚدش

   .(3)اًمعقد

 مقرواًمسـي ذم ظمطبي اًمعقد أ:   

 .^ًمػعؾ اًمـبل  :أن شمؽقن ظمطبتلم .1

طمتــك اًمؽــالم، ومؿـــ طمضـــر  -يمــام شمؼــدم -ذم أطمؽومفــو ،ظمطبتــل اًمعقــد يمخطبتــل اجلؿعــي .1

   .ظمطبي اًمعقد ومال جيقز ًمف اًمؽالم طمول اخلطبي، إٓ إذا يمؼم اخلطقى ومؾف أن يؽؼم

َٜ بسبعٍ  ,َيس ٍ ُِح إُوػ ب ِْسِع َتُبراٍت ) :ؿقفف    (.وافثٕٚٔ

واًمثوكقـي  ،سمـلن يبـدأ اخلطبـي إومم سمتسـع شمؽبـػمات متقاًمقـوت :ػتوح اخلطبتلم سمـوًمتؽبػماؾمت (3

   .سمسبع

ًِٔتدِ » : سمـ قمتبياهللّ قمبقد ىمقل :ودفِٔف بُِر َظَذ ادِْْْتَزِ َيتْقَم اْف ُْ ُٜ اف َّ َّْ ُوَػ بِ ِْستِع  ,افسي ْٕ َيْبتَدُأ ُخْىَبَ تُف ا

 َٛ ُى بَِراٍت َؿْبَؾ َأْن خَيْ ُْ ِخَرَة بَِسْبعٍ َويَ  ,َت ْٔ    .(4)شْبَدُأ ا

                                 
 .سمتٍمف( 1/198« )اعمعود زاد»: اكظر (1)

 (.878« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.888« )مسؾؿ»و(، 957« )اًمبخوري»: اكظر (3)

 (.3/199« )اًمرزاق قمبد» فأظمرضم (1)
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   .(1)وموؾمتحى ًمف ذًمؽ ،وٕن اًمقىمً وىمً شمؽبػم

ِٜ ) :ؿقفف ْىِر ظذ افهدؿ ٍِ ؿ   اف ُٓ ثي ِرُجقن ,َُيُ ُ ْلؿ مٚ خُيْ  (.وُيَبغِّ

ومـنن يمـون ، اًمــوس ومـقام حيتوضمـف يـبغل قمغم اخلطقى أن شمؽقن ظمطبتف دا امً  :مضؿقن اخلطبي (1

   .وىمً قمبودة سملم أطمؽومفو

وموًمػؼفوء ذيمروا أكف ذم ظمطبي قمقـد اًمػطـر يبـلم ًمؾــوس أطمؽـوم زيمـوة اًمػطـر، ومـو  :جؾ هذاوٕ

 .خيرج مـفو وىمدرهو ووىمتفو

ِٜ ) :ؿقفف َّٔ ُبٓؿ   إَْضَحك   إُْضِح ٓٚ ,وُيَرؽِّ َّ ُْ ُ ْلؿ ُح    (.وُيَبغِّ

 ،وومـو يتعؾـؼ هبـ ،حيثفؿ ذم ظمطبي قمقد إوحك قمغم إوـحقي، ويبـلم ألـؿ ومضـؾفو وطمؽؿفـو

  .وهذا مـوؾمى ًمؾقىمً

مـو رواه  :ومـ ذًمـؽ ،يستغؾ هذه اخلطبي سمبقون ؿمـلء مـ أطمؽوم إوحقي ^وىمد يمون اًمـبل 

ْبتَدُأ بِتِف ِ  َيْقِمَْتٚ َهتَذا َأْن  :َؿَٚل  .َيْقَم افَّْْحرِ  ^ َخَىَبَْٚ افَّْبِلي » :ىمول اًمؼماء سمـ قموزب  َٕ َل َمتٚ  إِنَّ َأوَّ

ْرِجَع ؾَ  َٕ , ُثؿَّ  َ تٌؿ َُٕهعِّ َا ُهتَق حَلْ َّٕ َ َؾتِ٘ ـْ َذَبتَح َؿْبتَؾ َأْن ُيَهتعِّ ْد َأَصَٚب ُشََّْ َْٚ, َوَمت ََ َؾ َذفَِؽ َؾ ًَ ـْ َؾ َّ ََْْْحَر, َؾ

َْهِِفِ  ِٕ ُف  َِ ـْ افْيُسِؽ ِ  صتلٍء, ,َظجَّ َْٔس ِم    .(2)ش...َف

ُر بَْٔٓٚ و ,واف ُبراُت افزوانُد ) :ؿقفف ـْ ٌٜ اْفتُخ وافذ  (.ىب ِٚن ُشَّْ

ـٌ ذم صالة اًمعقدهذه ا    :وًمقسً سمقاضمبي ،ٕمقر اًمثالصمي هل ؾمـ

 .ذم اًمصالة :أي ،اًمتؽبػمات اًمزوا د :إول

   .اًمذيمر سمقـفو :افثٚن

 .اخلطبتون :افثٚفٞ

                                 
، شمقؿقي اسمـ اظمتقور وهق وعقػ، هذا ذم اعمروي وإصمر اخلطى، مـ يمغػمهو سموحلؿد اخلطبي يبدأ أكف: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .إسمراهقؿ سمـ وحمؿد، واًمسعدي، اًمؼقؿ واسمـ

 (.1961« )مسؾؿ»و(، 968« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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عمـ أراد قمدم اجلؾقس ًمؾخطبي، يمام ضمـوء ذًمـؽ ذم طمـديٌ  ^وٕضمؾ ذًمؽ ومؼد رظمص اًمـبل 

و ِِى ىَموَل  اهللِقَمْبِد  ـِ اًمس  ْدُت َمعَ » :سْم ِٓ ًَِٔد  ^ اهللَِرُشقِل  َص تاَلَة َؿتَٚل  ,اْف اَّ َؿوتتك افهَّ َِ ,  :َؾ ُٛ ْخُىت َٕ تٚ  َّٕ إِ

 ْٛ َْٔذَه ِْ َٛ َؾ َّٛ َأْن َيْذَه ـْ َأَح َْٔجِِْس, َوَم ِْ  َؾ
ِٜ ُخْىَب ِْ َِِس فِ َّٛ َأْن ََيْ ـْ َأَح َّ    .(1)شَؾ

ًِٓٚ) :ؿقفف ُؾ ؿبَؾ افهالةِ وبًَدهٚ   َمْقِض ٍي َرُه اف ْ ُْ  (.وُي

   .أو سمعدهو ذم مصغم اًمعقد ،م واعملمقم اًمتـػؾ ىمبؾ صالة اًمعقديؽره ًمإلمو

َ تْغِ  ,َختَرَج َيتْقَم َأْضتَحك ^افْبتل  أن» :ىمـقل اسمــ قمبـوس :وافتدفٔؾ ♦ ًَ ـْ مَلْ  ,َأْو ؾِْىتٍر َؾَهتذَّ َر

َدَهٚ ًْ َٓ َب ٚ َو َٓ َِ    .(2)شُيَهؾِّ َؿْب

   .وهذا مو دام ذم اعمصغم، أمو ذم سمقتف ومال يمراهي

ٍَ ِٓٚويُ ) :ؿقفف ٚ ؿوُٚؤهٚ ظذ ِص َٓ ـْ ؾَٚتْ ف أو بًُو َ
ِ ـي د  (.َس

 :إذا وموشمً صالة اًمعقد، ومال خيؾق ذًمؽ مـ طموًمتلم

يمـام ًمـق دظمـؾ اعمـلمقم مـع اسمـوم وىمـد وموشمتـف ريمعـي، ومنكـف يؼضــقفو  :أن يػقت سمعضـفو :إوػ

   .ٕكف ؾمـي يمام شمؼدم :يمفقتتفو سمتؽبػماهتو، وجيقز أن يؽمك اًمتؽبػم

 ؟ومفؾ يؼضـقفو ػقت يمؾفو، يمام ًمق ضموء ووضمد اًمـوس ومرهمقا مـفو،أن شم :افثٚن

ــف يؼضـــقفو :ادتتذهٛ • ــق سمعــد اًمــزوال ،هدَ طْمــوًمــق وَ  ،أك ًمعؿــقم أطموديــٌ إمــر  :وذفتتؽ :وًم

ت َصتاَلةً » :سموًمؼضـوء، ومـفـو ِزَ َٕ ـْ  تٚ ,َمت َٓ تَٚم َظْْ َٕ َرَهتٚ ,َأْو  ـَ ٚ إَِذا َذ َٓ َٔ ِِّ تٚ َأْن ُيَهت َٚرُُتَ ٍَّ َُ ، ويؼضــقفو (3)شَؾ

 .(4)ٕن اًمؼضوء حيؽل إداء :يمفقتتفو

                                 
« اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 1199« )موضمف اسمـ»و(، 1571« )اًمـسو ل»و(، 1155« )داود أسمق» أظمرضمف (1)

 . وصححف(، 1/195)

 (.881« )مسؾؿ»و(، 961« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 .ًمف واًمؾػظ( 681« )مسؾؿ»و(، 597« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 .واًمعثقؿلم، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره احلـػقي، ىمقل وهق شمؼضـك، ومال وموشمً إذا أهنو: اًمثوين اًمؼقل (1)
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ـي اف ُبُر ) :ؿقفف ُّ وُيَس ـِ اْفت َ ل افًٔدي َِ ْٔ ُؼ   َف َِ ُد  ,ْى ـَ ِٜ  ,و  ؾِْىٍر آ جَّ
 (.و  ـؾِّ ظِؼ ذي احْلِ

 إمم أن اًمتؽبػم أيوم إقمقود كققمون أؿمور اعممًمػ: 

، وهـذا وىمتـف ذم قمقـد -سمـؾ يشــرع ذم يمـؾ وىمـً ،ٓ يؼقد سمزمون أو مؽون :أي-اعمطؾؼ  :إول

ۅ ۉ ) :ًمؼـقل اهلل شمعـومم :مـ رمضون إمم صالة اًمعقد اًمػطر مـ همروب ؿمؿس آظمر يقمٍ 

   .(1)(ۉ ې ې

 .مـ أول أيوم قمشـر ذي احلجي إمم صالة اًمعقد :وذم قمقد إوحك

 :ٕن اهلل أمــر سمـــف سمذاشمــف ذم قمقــد اًمػطــر، ومؼـــول :وإكــام يمــون ذم اًمػطــر آيمـــد مـــ إوــحك

 .(2)(ۅ ۉ ۉ ې ې)

ٍٜ ) :قففؿ ٍٜ   مجٚظ َٛ ـؾِّ ؾريو
َِ َُّٔد َظ ََ    (.واد

 .اعمؼقد، وهق اًمذي مؽوكف وزموكف حمددان سملدسمور اًمصؾقات اًمػرا ض :افثٚن

 .(3)ومؾق صغم وطمده ومال يؽؼم ،ٓسمد أن شمؽقن اًمصالة ذم  وقمي :وادذهٛ

َٜ ) :ؿقفف ْجِر يقَم َظَرَؾ ٍَ ْحِرِم مـ صالةِ افيِٓر يقمَ  ,مـ صالةِ اف ُّ تِٚم  وفِ افْْحتِر إػ ظِكت آِختِر أيَّ

   (.اف ؼيِؼ 

 وىمً اًمتؽبػم اعمؼقد:   

   .مـ ومجر يقم قمرومي وىمً اًمتؽبػم ذم طمؼفومقبدأ  :أمو ًمؾُؿِحؾ -

 ،سموًمتؾبقـي طمتـك اًمرمـل ٕكف ىمبؾ ذًمـؽ يمـون مشـغقًٓ  :ومقبدأ مـ فمفر يقم اًمـحر :وأمو اعمُحِرم -

   .ويستؿر ًمؾجؿقع إمم قمصـر آظمر أيوم اًمتشـريؼ

                                 
 (.185: )ؼرةاًمب (1)

 (.185: )اًمبؼرة (1)

 .وطمده صغم وًمق يؽؼم: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (3)
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   :وافدفٔؾ ظذ اف ُبر ادَٔد ♦

 .(1)(ٻ ٻ ٻ ٻ پ) :قمؿقم ىمقًمف شمعومم .1

يُتتز   صتتالة افٍجتتر يتتقم ظرؾتتٜ إػ صتتالة  ^ـتتٚن رشتتقل اهلل » :وطمــديٌ ضمــوسمر  .1

 .(2)شحغ يسِؿ مـ ادُ قبٚت ,افًهتر مـ آخر أيٚم اف نتريؼ

َٔف َؿوٚه) :ؿقفف ِس َٕ ُرْج مـ ادسجِ  ,مٚ مل ُُيِْدْث  ,وإن     (.دِ أو خَيْ

ذم ىمراءة ىمـرآن أو كحـقه، أو ىمـوم مــ مؽوكـف،  وؿمـرع مثالً  إذا كسـل اًمتؽبػم اعمؼقد سمعد اًمصالة،

   :إٓ ذم طموًملم ،إذا ذيمر ومنن ًمف أن يؼضـقف

   .(3)أو ظمرج مـ اعمسجد -1. إذا أطمدث -1

َٛ صالةِ ظٔدٍ ) :ؿقفف
َِ ـي َظ    (.وٓ ُيَس

   .ٓ يسـ اًمتؽبػم اعمؼقد سمعد صالة قمقد إوحك

 .ٓ ذم اًمـقاومؾ ،أهنو وإن يموكً ذم وىمتف إٓ أن إصمر ضموء ذم اًمػرا ض :وافًِٜ

 .وٓ أصحوسمف أهنؿ يموكقا يؽؼمون قمؼى صالة اًمعقد ^وٕكف ل يرد قمـ اًمـبل 

ً) :ؿقفف ٍْ ُ ف َص ٍَ    .(شوهللِ احلُّد  ,اهللُ أـزُ  ,واهللُ أـزُ  ,ٓ إفَف إٓ اهللُ ,اهللُ أـزُ  ,اهللُ أـزُ » ًٚ وِص

وهلل  :اًمتؽبــػم مــرشملم، صمــؿ ٓ إًمــف إٓ اهلل واطمــدة، صمــؿ اًمتؽبــػم مــرشملم، صمــؿ ىمــقل :صتتٍٜ اف ُبتتر

صمـؿ اًمتؽبـػم  ،صمـؿ ٓ إًمـف إٓ اهلل وطمـده ،صمالث شمؽبػمات :ووردت صقغ أظمرى يمذًمؽ ومـفو ،احلؿد

 .مرشملم

 

 

 

                                 
 (.193: )اًمبؼرة (1)

 .مطقًٓ ( 1118« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 .واًمعثقؿلم، ىمدامي اسمـ: واظمتوره اعمسجد، مـ اخلروج أو، احلدث دون ومؼط اًمػصؾ سمطقل يسؼط أكف: اًمثوين اًمؼقل (3)
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 :ؿٚل ادٗفػ 

ًٜ وُؾتَراَدى] ـي مجٚظت َستَػ  ,ُتَست ـَ ـِ إذا  ْي َ تر ,َرـً تغِ  ,أحتُد افَّْترِّ ْٓ ِٜ  اً َيَترُأ   إُوػ َج بًتَد افٍٚحت

 ًٜ ُد  ,ثؿ َيرـُع ضقيالً  ,شقرًة ضقيِ َّ ُع وَُيْ ِّّ ًٜ دوَن إُوػ ,ثؿ َيرؾُع وُيَس َٜ وشتقرًة ضقيِت  ,ثؿ َيَرُأ افٍٚح

ُٔىٔتُؾ  تُع ؾ ـَ لِ -ثؿ َيْر َٜ  ,قيِ غِ ثتؿ َيستجُد َشتجدتِغ ضت ,ثتؿ َيرؾتعُ  ,-وهتق ُدوَن إَوَّ ثتؿ ُيَهتعِّ افثٕٚٔت

ؿُ  ,فُـ دوهَنٚ   ـؾِّ مٚ َيًٍُؾ  ,ـُٕٚوَػ  ِِّ ُد وُيَس َّٓ ًٜ  ,ثؿ َيَ َن تٚ َخٍٍٔت َّٓ تذَّ افُستقُف ؾٔٓتٚ َأََت وإن  ,ؾْ٘ن ََتَ

 ًٜ ْٝ وافَُّر خٚشٌػ  ,ؽَٚبٝ افنُّس ـٚشٍ ًَ َِ ِٜ مل ُيَهتؾِّ  ,أو َض ًٜ ؽتَر افزفزفت وإن أتتك    .أو ـٕٚٝ آيت

ٍٜ بثال  .[جٚزَ  :أو ََخْسٍ  ,أو أربعٍ  ,ِث رـقظٍٚت رـً

عمو ذيمر اعممًمػ صالة اًمعقد اًمتل شمؼـع ذم يمـؾ ؾمــي مـرشملم ذيمـر شمتؿـي اًمصـؾقات  :مْٚشبٜ افبٚب

ٕهنــو آيمــد مـــ  :، وىمــّدم اًمؽســقف-همــػم اًمػــرا ض وهــل اًمؽســقف وآؾمتســؼوء :أي-اًمعوروــي 

 .آؾمتسؼوء

 :يؼــول، أو سمعضــف ،اًمؼؿــرأو  ،ذهــوب وــقء اًمشــؿس :-سمضــؿ اًمؽــوف وومتحفــو-اًمُؽســقف 

-وهق مـ أيمؼم أ ؿي اًمؾغي-يمسػً اًمشؿس وظمسػً، ويمسػ اًمؼؿر وظمسػ، وًمؽـ ىمول صمعؾى 

 :ويشـفد ًمـذًمؽ اًمؼـرآن :ىمؾـً .(1)«وظمسـػ اًمؼؿـر ،يمسـػً اًمشـؿس :أومصح اًمؽالم أن يؼول» :

 .(2)(ۓ ۓ﮲  ھ ھ ے ے)

   :واس وع ،واًمسـي ،اًمؽتوب :إصؾ   منتروظٜٔ صالة افُسقف ♦

ـــومم :ٚ افُ تتتٚبأمتتت -1 ـــف شمع ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ) :ومؼقًم

 .(3)(ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ

                                 
 (.311صـ) عؾىًمث «اًمػصقح»: اكظر (1)

 (.8 ،7: )اًمؼقومي (1)

 (.37: )ومصؾً (3)
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ــوس :أمتتٚ افستتْٜ -1 ـــ قمب ــو طمــديٌ اسم ــو اعمســو ؾ، ومـف ــليت ذم صمـوي ــػمة شم ــٌ يمث ــوَل  وملطمودي  :ىَم

ِد َرُشتقِل » ْٓ ُس َظَذ َظ ّْ ْٝ افنَّ ٍَ َخَس ْٕ َٔٚمت ^ اهللِ, َؾَهتذَّ َرُشتقُل ^ اهللِا
تَٚم ؿِ ََ ْحت ,َضتِقيالً  ًٚ َؾ ـْ  اً قَٕ ِمت

قظ ـُ َع ُر ـَ َرةِ, ُثؿَّ َر ََ  اْفَب
َٔٚمتَضِقيالً  ًٚ ؿَِراَءةِ ُشقَرةِ

تَٚم ؿِ ََ ِل, ُثتؿَّ َضتِقيالً  ًٚ , ُثؿَّ َرَؾَع َؾ َوَّ ْٕ َٔتِٚم ا
َِ , َوُهتَق ُدوَن اْف

قظ ـُ َع ُر ـَ َٔٚمت ,َضتِقيالً  ًٚ َر
ِل, ُثتؿَّ َشتَجَد, ُثتؿَّ َؿتَٚم ؿِ َوَّ ْٕ تقِد ا ـُ َٔتِٚم  ,الً َضتِقي ًٚ َوُهتَق ُدوَن افري

َِ َوُهتَق ُدوَن اْف

قظ ـُ َع ُر ـَ ِل, ُثؿَّ َر َوَّ ْٕ َٔٚم َضِقيالً  ًٚ ا
َٚم ؿِ ََ ِل, ُثؿَّ َرَؾَع َؾ َوَّ ْٕ قِد ا ـُ َٔتِٚم  ,َضتِقيالً  ًٚ َوُهَق ُدوَن افري

َِ َوُهتَق ُدوَن اْف

قظتت ـُ تتَع ُر ـَ ِل, ُثتتؿَّ َر َوَّ ْٕ ِل, ُثتتؿَّ  ,َضتتِقيالً  ًٚ ا َوَّ ْٕ تتقِد ا ـُ ْٝ  َوُهتتَق ُدوَن افري تت َِّ ْٕهتتترَف, َوَؿتتْد ََتَ َشتتَجَد ُثتتؿَّ ا

َٚل  ََ ُس, َؾ ّْ ـْ آَيتِٚت  :^ :افنَّ تَر آَيَ تِٚن ِمت َّ ََ َس َواْف ّْ ِٚن دَِتْقِت َأَحتدٍ  ,اهللِإِنَّ افنَّ ٍَ َٔٚتِتِف,  ,َٓ خَيِْست َٓ حِلَ َو

ُروا  ـُ َٝ صتتٔئ َرَأْيَْتتٚكَ  ,اهللَِيتتٚ َرُشتقَل  :َؿتُٚفقا .اهللََؾتَِ٘ذا َرَأْيتُ ْؿ َذفِتتَؽ َؾتْٚذ ِٚمتتَؽ  ًٚ َتََْٚوْفت ََ ُثتؿَّ َرَأْيَْتتَٚك  ,ِ  َم

 َٝ ًْ َُ ًْ    .(1)«...ـَ

وا ,اهللََؾْٚدُظقا » :طمديٌ قمو شيوذم  ُ زِّ ـَ قا ,َو ِي ُؿقا ,َوَص  .(2)«َوَتَهدَّ

 .، وهمػمه(3)مـعؼد قمغم مشـروقمقتفو طمؽوه اسمـ ىمدامي :واإلمجٚد -3

 شبٛ وؿقد افُسقف واخلسقف أمران:   

ل، وهق ُّتقيػ اًمعبود، وىمد ذيمر اًمعؾامء أن اخلسقف واًمؽسقف سمؿـزًمي اسكـذار ؿمـرقم :إول

 ,َربِّ » :طملم وىمع، ويمون ممو ىمـول ذم دقمو ـف اً ؿمديد وً ومزقم ^وٕضمؾ هذا ومزع اًمـبل  :سمحؾقل اًمعؼقسمي

ؿْ  هَبُ ذِّ ًَ َٓ ُت ْدِن َأْن 
ًِ ؿْ  َأمَلْ َت ِٓ ٚ ؾِٔ َٕ ؿْ  ؟َوَأ هَبُ ذِّ ًَ َٓ ُت ْدِن َأْن 

ًِ ُرونَ  َأمَلْ َت ٍِ ٌْ  .(4)«؟َوُهْؿ َيْسَ 

وصـالة،  ،وصـدىمي ،واؾمـتغػور ،مـ دقمـوء :ومتشـرع إقمامل اًمصوحلي قمـد وىمققمف :وظذ هذا •

                                 
 (.997« )مسؾؿ»و(، 1951« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.991« )مسؾؿ»و(، 1911« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.5/311) ىمدامي ٓسمـ «اعمغـل»: اكظر (3)

« ظمزيؿي ـاسم»و(، 1/193« )اًمؽؼمى» ذم واًمـسو ل(، 1191« )داود أسمق»و(، 11/153« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/111« )اسرواء» ذم إًمبوين وصححف، قمؿرو سمـ اهلل قمبد طمديٌ مـ( 1838« )طمبون اسمـ»و(، 1393)
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 .(1)وذيمر اعمحى اًمطؼمي قمـ سمعضفؿ ذم اًمؽسقف ؾمبع ومقا د

ــؿس  :افثتتٚن ــلم إرض واًمش ــر سم ــي اًمؼؿ ــؿس وطمقؾقًم ــقف اًمش ــبي ًمؽس ــق سموًمـس ــقين، وه يم

   .قمـ إرض ووقؤهومقحتجى 

ٕكــف يســتؼل كــقره مـــ  :ظمســقف اًمؼؿــر، ومســببف طمقؾقًمــي إرض سمــلم اًمشــؿس واًمؼؿــر أمــو

 .ةآواًمؼؿر يموعمر ،اًمشؿس، وموًمشؿس يموًمؼـديؾ

وؿٝ افُسقف واخلسقف مـ أيٚم افنٓر:   

ذيمر اسمـ شمقؿقي أن اًمؽسقف واخلسقف ألام أوىموت مؼدرة، ومؼد أضمرى اهلل اًمعودة أن اًمؽسـقف 

ؾْمتِسـرا ِٓ ٓ  وىمً ا ٕكـف هـق اًمـذي يؿؽــ أن  :-ذم ًمقؾي شمسع وقمشــريـ وصمالصمـلم :أي-ِر ٓ يؽقن إ

 .ومقحقل سمقـفو وسملم إرض ،مـ اًمشؿس وً يؽقن اًمؼؿر ومقف ىمريب

اسمَِع قَمشـر :أي-أمو اًمؼؿر ومال خيسػ إٓ وىمً اسسمدار   وهـذا  ،(2)-وِمَس قَمشـراًْمـخَ وَ  ،ًمقؾَي اًمر 

 .هق اًمذي يؼرره يمالم أهؾ اًمػؾؽ أن

ًٜ ُتَس ) :ؿقفف    (.ـي مجٚظ

 أؿمور اعممًمػ هـو إمم مسلًمتلم:   

 .وملؿمور إمم أهنو ؾمـي مميمدة :طمؽؿ صالة اًمؽسقف :إوػ

ْؿ َأنَّ » :وومقــــف ^طمــــديٌ معــــوذ  :وافتتتتدفٔؾ ♦ ُٓ ّْ
َْٖظِِ تتتتَس  اهللََؾتتتت ْؿ ََخْ ِٓ ْٔ تتتت َِ َض َظ َؿتتتتِد اْؾتتتتَسَ

َقاٍت  َِ ــف اًمـبــل  ول يــذيمر اًمؽســقف، ويمــذا طمــديٌ إقمــرايب اعمتؼــدم طمقــٌ ذيمــر، (3)ش...َصتت  ^ًم

َهٚ» :اًمصؾقات اخلؿس ومؼول دَ  ,َٓ » :َؿَٚل  ؟َهْؾ َظَعَّ َؽْرُ َّٓ َأْن َتَىقَّ  .(4)شإِ

                                 
 (.167 /1) «اعمؾؼـ ٓسمـ إطمؽوم قمؿدة سمػقا د اسقمالم»: اكظر (1)

 ٓسمـ «اًمػروع»: اكظر، اًمعؾؿ أهؾ سمعض ذًمؽ ذم وظموًمػ ،(155 /11) شمقؿقي ٓسمـ« اًمػتووى  ؿقع»: اكظر (1)

 (.3/113) مػؾح

 (.19« )مسؾؿ»و(، 1395« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.11« )مسؾؿ»و(، 16« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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َؾتَِ٘ذا َرَأْيتُ ْؿ َذفِتَؽ » :وىمـول ،، وأمـر هبـووً ظمـرج ومزقمـ ^ٕن اًمـبـل  :وذفتؽ :ًمؽـفو ؾمـي مميمـدة

قا ِي ؿْ  ,َؾَه ُُ َرَج َظْْ ٍْ  .(1)شَح َّك ُي

 ^ًمػعـؾ اًمـبـل  :يمقهنو ذم  وقمي، ويمقهنو ذم اعمسـجد أومضـؾ اًمسـي ذم صالة اًمؽسقف :افثٕٜٚٔ

َّ إَِػ  ^ َؾَخَرَج » :يمام ذم طمديٌ قمو شي َ َوَصػَّ افَُّْٚس َوَراَءهُ اْفت زَّ ـَ َٚم َو ََ    .(2)شْسِجِد, َؾ

   .وأسمؾغ ذم اًمتخقيػ ،ويمقهنو ذم  وقمٍي أدقمك ًمؾخشقع

   (.وُؾَراَدى) :ؿقفف

 ،الهو رضمؾ ذم سمقتف، أو ذم ؾمـػره، أو ذم سموديتـف وطمـدهجيقز أن شمصغم اًمؽسقف ومرادى، ومؾق ص

 .اً مو دام ؾمببفو مقضمقد ،ضموز

ـِ ) :ؿقفف ْي َ َسَػ أحُد افَّْرِّ ـَ    (.إذا 

 .وىمقع اًمؽسقف أو اخلسقف :مهو اًمشؿس واًمؼؿر، وؾمبى اًمصالة :افْران

   (.َرـً غِ ) :ؿقفف

 :صـالة اًمؽسـقف، وهـلسمدأ سموًمؽالم قمغم صػي صالة اًمؽسقف، وأؿمور هـو إمم قمدد ريمعوت 

 .وأرسمع ؾمجدات ،ققموتأرسمع ريمومقفام  ،ريمعتون

ر) :ؿقفف ْٓ ًٜ  اً َيَرُأ   إُوػ َج ِٜ شقرًة ضقيِ    (.بًَد افٍٚح

 .اًمسـي اجلفر سموًمؼراءة ذم اًمؽسقف واخلسقف :اًمؼراءة ذم صالة اًمؽسقف

يب ـموًمــى، أقمــكم سمـــ  :وهــق مــروي قمـــ  ــع مـــ اًمصــحوسمي مـــفؿ ^ومعــؾ اًمـبــل  :وافتتدفٔؾ

 .(3)طمؽوه اسمـ اعمـذر قمـفؿ ،رىمؿ، واًمؼماء سمـ قموزب أوقمبداهلل سمـ زيد اخلطؿل، وزيد سمـ 

                                 
 .قمو شي طمديٌ مـ( 1958« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.991« )مسؾؿ»و(، 1916« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.179 /1) «اًمعؿدة سمػقا د اسقمالم»و ،(5/11) ًمؾـقوي «اعمجؿقع»: اكظر (3)
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ُد  ,ثؿ َيرـُع ضقيالً ) :ؿقفف َّ ُع وَُيْ ِّّ    (.ثؿ َيرؾُع وُيَس

ثؿ رـع ؾٖضتٚل افرـتقد » :ًمطقل اًمريمعي، يمام ذم احلديٌ وً مـوؾمب ـمقيالً  وً سمعد ذًمؽ يريمع ريمققم

   .(1)شربْٚ وفؽ احلّد» :ثؿ يَقل بًد اظ داففش, ع اهلل دـ ْحدهشّ» :ثؿ يرؾع رأشف ويَقلش, اً جد

ًٜ دوَن إُوػ) :ؿقفف َٜ وشقرًة ضقيِ    (.ثؿ َيَرُأ افٍٚح

 ،يشـرع ذم ىمراءة اًمػوتي، صمـؿ يؼـرأ ؾمـقرة ـمقيؾـي -رسمـو وًمؽ احلؿد :سمعد ىمقل :أي-سمعد ذًمؽ 

ؽقن سموًمتـزل يمؾ ريمعي أىمصــر مــ ومت دون اًمتل ىمبؾفو ًمؽـ دون إومم، وهؽذا يمؾ ريمعي مـ إرسمع

   .اًمتل ىمبؾفو

ُٔىُٔؾ ) :ؿقفف ُع ؾ ـَ لِ -ثؿ َيْر    (.ثؿ َيرؾعُ  ,-وهق ُدوَن إَوَّ

 .ًمؽـ دون اًمريمقع إول، صمؿ يرومع ويسؿع وحيؿد ،سمعد ذًمؽ يريمع ويطقؾ

   (.ثؿ َيسجُد َشجدتِغ ضقيِ غِ  ,ثؿ َيرؾعُ ) :ؿقفف

ًمطـقل اًمؼقـوم، وشمؼـدم  وً مـوؾمـب ؾتلم ـمـقًٓ سمعد ذًمؽ يسجد ؾمجدشملم، وشمؽقن اًمسجدشمون ـمـقي

   .اًمؽالم قمغم اجلؾقس سملم اًمسجدشملم

َٜ ـُٕٚوَػ ) :ؿقفف    (.فُـ دوهَنٚ   ـؾِّ مٚ َيًٍُؾ  ,ثؿ ُيَهعِّ افثٕٚٔ

وؾمـجدشملم  ،سمعد اًمسجقد يؼقم ومقليت سموًمريمعي اًمثوكقي يموٕومم، سمـلن يصـؾقفو سمريمـققملم ـمـقيؾلم

 ،اًمثـوين ؼقـوميمؾ مـو ومعـؾ، ومـوًمؼراءة ذم اًمؼقـوم اًمثوًمـٌ أىمصــر مــ اًمإٓ أهنو دون إومم ذم  ،ـمقيؾتلم

   .، وهؽذاواًمريمقع واًمسجقد اًمثوًمٌ أىمٍم مـ اًمريمقع واًمسجقد اًمثوين

ِِّؿُ ) :ؿقفف ُد وُيَس َّٓ    (.ثؿ َيَ َن

   .سمعد ذًمؽ جيؾس ًمؾتشفد، صمؿ يسؾؿ يمبؼقي اًمصؾقات

ًٜ ) :ؿقفف ٚ َخٍٍٔ َّٓ ذَّ افُسقُف ؾٔٓٚ َأََت    .(ؾْ٘ن ََتَ

   .سمؾ يتؿفو ظمػقػي ،ومنكف ٓ يؼطعفو -وهق ذم اًمصالة-إذا دمغم اًمؽسقف واكتفك 

                                 
 (.997« )مسؾؿ»و(، 1951« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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 .صالة شمنمع قمـد وضمقد اًمؽسقف، واًمؽسقف ىمد دمغمأن اًم :افًِٜو

ًٜ ) :ؿقفف    (.وإن ؽَٚبٝ افنُّس ـٚشٍ

   : ألو صالة اًمؽسقفصغّم ٓ شمُ  ؿمـرع ذم سمقون صقرٍ 

أهنو عمـو هموسمـً ذهـى وىمـً  :وافًِٜ :كم ألوإذا هموسمً اًمشؿس وهل يموؾمػي، ومنكف ٓ يص :إوػ

   .ًمؽسقومفو :ومتسؼط اعمطوًمبي سموًمصالة ،آكتػوع هبو

تٚ» :وٕن اًمصالة معؾؼي قمغم رؤيـي اًمؽسـقف قمُهَ ُّ قا ,َؾتَِ٘ذا َرَأْيُ  ِي وىمـد زاًمـً اًمرؤيـي  .(1)شَؾَهت

   .أن

ْٝ وافَُّر خٚشٌػ ) :ؿقفف ًَ َِ    (.أو َض

   .، ومنكف ٓ يصغم ألوأن شمطؾع اًمشؿس واًمؼؿر ظموؾمػ :افثٕٜٚٔ

ومـنن ؾمـؾطوكف سموًمؾقـؾ، وهـذا يؽـقن إذا ظمسـػ اًمؼؿـر طمتـك  :أكف ذهى ؾمؾطون اًمؼؿـر :وافًِٜ

  .ـمؾقع اًمشؿس، ومنذا ـمؾعً ومال يصغم

ِٜ مل ُيَهؾِّ ) :ؿقفف ًٜ ؽَر افزفزف    (.أو ـٕٚٝ آي

هـؾ يصـغم ًمغـػم اًمؽسـقف واخلسـقف مــ أيـوت اًمؽقكقـي،  :أصٚر ادٗفتػ إػ مستٖفٜ وهتل

 ؟.وفمؾؿي اًمـفور، واًمريوح واًمعقاصػ وكحقهو ،ووـقوء اًمؾقؾ ،ًمزًمييموًمز

   .إٓ اًمزًمزًمي ،أكف ٓ يصغم ًمغػم اخلسقف واًمؽسقف :ؾٚدنٓقر مـ ادذهٛ

وفمؾؿـي  ،، ومُقضمد ذم قمفده هبقب اًمريـوح^أن هذه أيوت وضمدت ذم قمفد اًمـبل  :وافًِٜ ♦

   .اًمـفور، ول يرد أكف صغم ألو

ــف يصــكم :أمتتٚ افزفزفتتٜ ــوس وقمــكم :وافتتدفٔؾ ، ألــوومنك   أهنتتا صتتِٔٚهٚ » :مــو ورد قمـــ اسمـــ قمب

يموًمريـوح  وٕهنو مـ أيـوت اًمعظقؿـي اًمتـل خيـقف اهلل هبـو قمبـوده، وهـل ًمقسـً يمغػمهـو, (2)شزفزفٜ

                                 
 (.911« )مسؾؿ»و(، 3191« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 ذح» ذم واًمطحووي(، 1918) «إوؾمط» ذم اعمـذر اسمـ، صحقح وإؾمـوده( 3/191« )اًمرزاق قمبد» أظمرضمف (1)
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 .(1)وكحقهو

ٍٜ بثالِث رـقظٍٚت ) :ؿقفف  (.جٚزَ  :أو ََخْسٍ  ,أو أربعٍ  ,وإن أتك   رـً

 :هتو صػوت متعددةورد ذم صػي صالة اًمؽسقف، وقمدد ريمعو

 .-ريمعي ريمققمون ذم :أي-أهنو شمصغم أرسمع ريمعوت ذم أرسمع ؾمجدات  .1

 .(2)-ذم يمؾ ريمعي صمالث ريمققموت :أي-أهنو شمصغم ؾمً ريمعوت ذم أرسمع ؾمجدات  .1

  .-ذم يمؾ ريمعي أرسمع ريمققموت :أي-أهنو شمصغم صمامن ريمعوت ذم أرسمع ؾمجدات  .3

 .-ذم يمؾ ريمعي مخس ريمققموت :أي-أهنو شمصغم قمشـر ريمعوت ذم أرسمع ؾمجدات  .1

 

 

 

 

                                
 

 (.313 /3« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1881) «أصمور معوين

 ىمقل هذا إن: وىمول، شمقؿقي اسمـ اظمتقور وهق اًمعظقؿي، اًمؽقكقي أيوت مـ آيي ًمؽؾ يصغم أكف :أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .اًمعثقؿلم وىمقاه وهمػمهؿ، أمحد أصحوب حمؼؼل

« اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1881) «أصمور معوين ذح» ذم واًمطحووي(، 1918) «إوؾمط» ذم اعمـذر اسمـ: أكظر (1)

(3/ 313.) 
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 :ؿٚل ادٗفػ 

ًٜ وُؾتَراَدى ,إذا َأْجَدَبٝ إرُض ] ْقَهٚ مجٚظ َِّ ًِٓٚ وأحُُٚمٓتٚ  ,وَؿَحَط ادَىُر َص ُ ٓٚ   َمْقِضت ٍَ وِصت

   .ـًٔدٍ 

ِٜ مـ ادًٚيص ,وإذا أراَد اإلمُٚم اخلروَج ْلٚ َوَظَظ افَْٚس  َّ واخلروِج متـ  ,وَأَمَرهؿ بٚف قب  ,يٚمِلِ اْفتت

ـِ  ِٜ  ,وافهٔٚمِ  ,وَتْرِك اف نُٚح ًِتُدهؿ يقمت ,وافهدؿ ُرُجتقن ؾٔتف ًٚ وَي ُٛ  ,وَيَ َْيَّتُػ  ,خَيْ َّٔت تُرُج  ,وٓ َيَ َى وخَيْ

ً ًٚ ُم قاضً ظ ُمَ َذفِّالً  ًٚ ُمَ َخنِّ ـِ وافهالِح  ,ًٚ ُمَ َْضِّ ي ِّٔتزونَ  ,ومًف أهُؾ افدِّ وإن  ,وافنٔقُخ وافهتبُٔٚن ادّ

تقاَخ  ًُ َْ ّْ ـَ ظـ ادسَِّغ ٓ بٔتقٍم مل ُي  ُمٍِْردِي
ِٜ
مَّ ُٛ واحتدًة َيٍَ  ُِحٓتٚ  ,َرَج أهُؾ افذِّ ُىت َُٔهتعِّ هبتؿ ثتؿ خَيْ ؾ

ِٜ افًٔتدِ  وَيرؾتُع َيَدْيتِف  ,وؿتراءَة أيتِٚت اف تل ؾٔٓتٚ إَْمتُر بتف ,وُيُثِتُر ؾٔٓتٚ آشت ٌٍٚرَ  ,بٚف ُبِر ـُخىب

َْٔدُظق بدظِٚء افْبلِّ  ُٓ » :ومْف ^ؾ ْٔثافِ َْٚ َؽ
َِ ٌِٔث ًٚ ؿَّ اْش ُروا  ,إػ آِخِره شًٚ ُم َُ قا َؿبَؾ ُختروِجٓؿ َصت َُ وإن ُش

َُٖفقه  ,اهللَ َّ وَش ٌٜ  :وُيَْٚدى .زيَد مـ َؾْوِِفاْفت ضِٓتٚ إْذُن اإلمتٚمِ  ,افهالُة جٚمً ـي أن  ,وفٔس متـ َذْ وُيَست

ِل  َػ   َأوَّ
َِ َّ َي ُِٔهتَٔبٓااْفت َّ  َىِر وإخراُج َرْحِِف وثٔٚبِف ف َـّ أن  .َىرُ اْفتت وإذا َزاَدت ادٔتُٚه وِخٔتَػ مْٓتٚ ُشت

ُٓ » :َيَقَل  َْْٔٚافِ َِ َٓ َظ َْْٔٚ َو ُٓ  ,ؿَّ َحَقاَف ِٝ افنتَجرِ افِ ِٜ وَمْٚبِت َْتٚ  ,ؿَّ َظَذ افيِّراِب وأـِٚم وُبىقِن إَودي َربَّ

َٜ فْٚ بف َْٚ مٚ ٓ َضٚؿ ِْ ِّّ َٜ  .شٓ ُحَ  .[.أي

   .-ـمؾى اًمسؼقو :أي- اًمسؼقو اؾمتػعول مـ :آش سَٚء فٌٜ

 .اًمدقموء سمطؾى اًمسؼقو مـ اهلل :ؼدوهق   اف

 :واإلمجٚد ,صالة آش سَٚء ظْد وجقد شببٓٚ منتروظٜ بدٓفٜ افسْٜ ♦

 .أكف يمون يصؾقفو قمـد وضمقد ؾمببفو ^ومؼد ورد ذم أطموديٌ قمـ اًمـبل  .1

 .(1)بد اًمؼممـعؼد قمغم ؾمـقي اخلروج ألو قمـد ؾمببفو، طمؽوه اسمـ قم :واإلمجٚد .1

                                 
 (.1/117) اًمؼم قمبد ٓسمـ «آؾمتذيمور»: اكظر (1)
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   .هل ؾمـي مميمدة سمن وع أهؾ اًمعؾؿ :حُؿ صالة آش سَٚء

 ذم آؾمتسؼوء أكقاع وصـقغ ^ ورد قمـ اًمـبل: 

آؾمتسؼوء سمصالة، وهذا أيمؿؾ اًمصـػوت وهـق اعمشـفقر اعمـراد هــو، وىمـد ومعؾـف اًمـبـل  :إوػ

   .(1)يمام ذم طمديٌ قمبد اهلل سمـ زيد ،^

ذم طمـديٌ  ^ظمطبتفـو، سمـلن يـدقمق اسمـوم، يمـام ومعـؾ اًمـبـل آؾمتسؼوء يقم اجلؿعي ذم  :افثٚن

ِد افَّْبِلِّ » :أكس سمـ موًمؽ  ْٓ ٌٜ َظَذ َظ ْٝ افََّْٚس َشَْ َْْٔٚ افَّْبِلي  ,^َأَصَٚب ٍٜ  ^َؾَب ت ًَ ُٛ ِ  َيتْقِم مُجُ ُىت خَيْ

َٚل  ََ , َؾ تَؽ  ,اهللَِيٚ َرُشقَل  :َؿَٚم َأْظَرايِبأ َِ َٔتُٚل, َؾتاْفتتَا َه
ًِ تَرى ِ   ,َفَْتٚ اهللَْٚدُد ُل َوَجتَٚد اْف َٕ َؾَرَؾتَع َيَدْيتِف َوَمتٚ 

, ًٜ َاِء َؿَزَظ َِٔدهِ  افسَّ ستل بِ ٍْ َٕ ِه  !َؾَقافَِّذي  ـْ ِمْْتَزِ َبِٚل, ُثؿَّ مَلْ َيِْْزْل َظ َحُٚب َأْمَثَٚل اجْلِ ٚ َح َّك َثَٚر افسَّ َٓ ًَ َمٚ َوَض

 ُٝ َّ َح َّك َرَأْي َٔ ِفِ اْفت تدِ  ,^ َىَر َيَ َحَٚدُر َظَذ حِلْ ٌَ ـْ اْف ٚ َيْقَمَْٚ َذفَِؽ, َوِم َٕ ىِْر ُّ تِد, َوافَّتِذي َئِِتِف  ,َؾ ٌَ تَد اْف ًْ َوَب

َْظَرايِبي َأْو َؿَٚل اْفتُج َح َّك  ْٕ ُْخَرى, َوَؿَٚم َذفَِؽ ا ْٕ ِٜ ا ًَ َٚل  :ُّ ََ ُه, َؾ َم اْفبَِْتٚءُ  ,اهللَِيٚ َرُشقَل  :َؽْرُ تدَّ َوَؽتِرَق  ,َُتَ

تتَٚل  ,َْتتٚفَ  اهللََؾتتْٚدُد  ,ُل اْفتتتَا  ََ تت :َؾَرَؾتتَع َيَدْيتتِف َؾ ُٓ َْْٔتتٚافِ َْْٔتتٚ ,ؿَّ َحَقاَف َِ َٓ َظ ـْ  ,َو  ِمتت
ٍٜ َٔتت ِٚح َٕ َٔتتِدِه إَِػ  َؾتتَا ُينتتتُر بِ

 ْٝ َرَج ٍَ ْٕ َّٓ ا َحِٚب إِ َّ َوَصَٚرْت  ,افسَّ ُٜ ِمْثَؾ اْفت ِٜ اْفتَج ِديَْ ر ,ْقَب ْٓ ي َؿَُْٚة َص
ـْ اً َوَشَٚل اْفَقادِ , َومَلْ ََيِْئ َأَحتٌد ِمت

َث بِ َٕ  َّٓ َحدَّ  إِ
ٍٜ
َٔ  .(2)شْقدِ ْٚفتَج ِٚح

ــدقموء اعمجــرد، ؾمــقاء ذم صــالة :افثٚفتتٞ وهــذا مشـــروع  ،أو ذم همــػم صــالة ،آؾمتســؼوء سموًم

   .(3)وً أيض

   (.وَؿَحَط ادَىرُ  ,إذا َأْجَدَبٝ إرُض ) :ؿقفف

 ؾمبى آؾمتسؼوء: 

   .-وظمؾقهو مـ اًمـبوت ،يبسفو :أي-ضمدب إرض  .1

                                 
ًُ »: وومقف( 1915« )اًمبخوري» أظمرضمف (1) َل : ىَموَل ، َيْسَتْسِؼل ظَمَرَج  َيْقمَ  ^ اًمـ بِل   َرَأْي  َواؾْمَتْؼَبَؾ ، فَمْفَرهُ  اًمـ وسِ  إمَِم  وَمَحق 

َل  صُمؿ  ، َيْدقُمق اًمِؼْبَؾيَ   .«سمِوًمِؼَراَءةِ  ومِقِفاَم  ضَمَفرَ  َريْمَعَتلْمِ  ًَمـَو َصغم   صُمؿ  ، ِرَداَءهُ  طَمق 

 (.897« )مسؾؿ»و(، 933« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.5/59) ًمؾـقوي «اعمجؿقع»: اكظر (3)
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  .-وقمدم كزوًمف ،اطمتبوؾمف :أي-ىمحط اعمطر  .1

َْٖن » :وً مرومققم  وىمد يـزل اعمطر وٓ شمـبً إرض، يمام ذم طمديٌ أيب هريرة ُٜ بِت َْ ْٝ افسَّ َْٔس َف

َْرُض صتٔئ ْٕ ُٝ ا َٓ ُتْْبِ ُٜ َأْن َُتَْىُروا َوَُتَْىُروا, َو َْ ـْ افسَّ
 .(1)شًٚ َٓ َُتَْىُروا, َوَفُِ

 .قػزقمقن إمم اًمصالةهؿ همقر مقوه اًمعققن وإهنور ومإذا وـرّ  .3

ًٜ وُؾَراَدى) :ؿقفف ْقَهٚ مجٚظ َِّ    (.َص

 :وافتدفٔؾ .جيقز أن شمصغم ومـرادى، وًمؽــ إومضـؾ أن شمصـغم  وقمـي :آش سَٚءـٍٜٔٔ صالة 

   .(2) ^وظمػم األدي هديف  ،طمقٌ أداهو  وقمي ^ومعؾ اًمـبل 

ًِٓٚ وأحُُٚمٓٚ ـًٔدٍ ) :ؿقفف ُ ٓٚ   َمْقِض ٍَ    (.وِص

ومؼ صالة اًمعقد ذم مقوعفو ومتمدى ذم مصـغم سموًمصـحراء، وذم أطمؽومفـو صالة آؾمتسؼوء شمقا

   .وصػتفو وشمؽبػماهتو واًمؼراءة ومقفو سمسبح واًمغوؿمـقي

 وُّتوًمػ آؾمتسؼوء اًمعقد ذم أمقر: 

وجيقز أن شمصغم ذم همـػمه مـو  ،اًمقىمً، وموٓؾمتسؼوء يسـ أن يؽقن ذم وىمً صالة اًمعقد :إول

   .ل يؽـ وىمً هنل

   .وء ؾمـّي، أمو اًمعقد ومػرض يمػوييآؾمتسؼ :افثٚن

   (.وإذا أراَد اإلمُٚم اخلروَج ْلٚ َوَظَظ افَْٚس ) :ؿقفف

اعمراد سمف إموم اعمسؾؿلم أو كو بف، ومـ يؼقم مؼومف يمنموم اًمـوس سموٓؾمتسؼوء، ومقـبغـل ًمـف  :اسموم

 .وقمظ اًمـوس

 قا ويمـوكقا أهـالً ًمقخرضمـقا، وىمـد اشمعظـقا وشمـوسم :واعمققمظي ذم آؾمتسؼوء شمؽقن ىمبؾ اخلروج ألـو

   .ٓؾمتجوسمي اهلل دقموءهؿ

                                 
 (.1991« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.1915« )اًمبخوري»: اكظر (1)
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ِٜ متتـ ادًتتٚيص) :ؿقفتتف َّ واخلتتروِج متتـ  ,وَأَمتتَرهؿ بٚف قبتت ـِ  ,يٚمِلِ اْفتتت  ,وافهتتٔٚمِ  ,وَتتتْرِك اف نتتُٚح

 ِٜ    (.وافهدؿ

 :وً يلمرهؿ اسموم ويـصحفؿ ىمبؾ اخلروج أيض* 

 .ًمقلشمقا اعمصغم وىمد ظمرضمقا مـ اًمذكقب :قمام ؾمؾػ مـ اًمذكقب :سموًمتقسمي -1

ٕن اًمـذكقب ؾمـبى اًمؼحـط، واًمتؼـقى ؾمـبى اًمؼميمـي  :خلروج مـ اعمظول وردهـو ٕهؾفـوا -1

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ) :واهلل يؼـــــــقل

 .(1)(ٺ ٺ ٺ ٿ

ــلقمامل اعمتشــوطمـلم ٓ  -3 ــرك اًمتشــوطمـ واًمعــداوات، واًمســعل ًمؾتصــوًمح مــع إظمــقاهنؿ، وم شم

   .(2)«ح ك يهىِحٚ»شمعرض قمغم اهلل، يمام ورد ذم احلديٌ 

 ،واًمصو ؿ ًمف دقمقة ٓ شمـرد وآكؽسور ًمؾرب، ،إذ ومقف اًمتذًمؾ :ٕكف وؾمـقؾي ًمؾؼطر :صـقوماًم -1

   .ومقخرضمقن صو ؿلم، وهذا أىمرب ًمإلضموسمي

حيثفؿ قمغم اًمصدىمي اًمقاضمبي وهل اًمزيمـوة، ومؿـعفـو ؾمـبى عمــع اًمؼطـر، يمـام ورد ذم طمـديٌ  -5

ـِ قُمَؿرَ  اهللِقَمْبِد  ٚةَ » :وً مرومققم سْم ـَ قا َز ًُ َْ ّْ تٚنُِؿ مَلْ  َومَلْ َي َٓ َٓ اْفَب تَاِء, َوَفتْق ـْ افسَّ ْىتَر ِمت ََ تقا اْف ًُ
ِ َّٓ ُمْ ْؿ, إِ َأْمتَقاِْلِ

َىُروا ّْ    .وحيثفؿ يمذًمؽ قمغم اًمصدىمي اعمستحبي ،(3)شُي

ًُِدهؿ يقم) :ؿقفف ُرُجقن ؾٔف ًٚ وَي    (.خَيْ

ُد ًمؾــوس يـقم اخلـروج ًمصـالة آؾمتسـؼوء  ًمؽـل يؽـقن :ووىمـً اخلـروج ،إموم اعمسؾؿلم حُيـدِّ

يمـام ذم طمـديٌ  ^أيسـر ًمؾؿصـؾلم، وًمقتقســر ألـؿ آؾمـتعداد واًمتػـرغ ًمـف، وهـذا هـق ومعـؾ اًمـبـل 

                                 
 (.96: )إقمراف (1)

 .هريرة أيب طمديٌ مـ( 1565« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 واحلويمؿ(، 119 /3« )احلؾقي» ذم كعقؿ وأسمق(، 1671« )ؾمطإو» ذم واًمطؼماين(، 1919« )موضمف اسمـ» أظمرضمف (3)

 .وصححف( 1/519) «اعمستدرك» ذم



 

 
 التعليل املكيع على  ساد املضتكيع

 
477 

ُرُجقَن ؾِٔفِ  ًٚ َوَوَظَد افََّْٚس َيْقم» :قمو شي  .(1)شخَيْ

 (.وَيَ َْيَُّػ ) :ؿقفف

إزاًمـي مـو يـبغـل إزاًمتـف  :إذا أراد اخلروج ًمالؾمتسؼوء اؾمتحى ًمف أن يتـظػ، واعمـراد سمـوًمتـظػ

   .واًمروا ح اًمؽرهيي ،يموًمعرق وً واًمعوكي، وـمبع ،واسسمط ،ٕفمػور، يمووً ؿمـرقم

   .ومرسمام آذهتؿ هذه اًمروا ح ،أن آؾمتسؼوء مؽون جيتؿع اًمـوس ومقف :افًِٜ   إمر بذفؽو

ُٛ ) :ؿقفف َّٔ  (.وٓ َيَ َى

 ،واكؽسـور ،وظمشـقع ،ٕكـف يـقم اؾمـتؽوكي :يممر اعمصكم يمـذًمؽ سمـلن ٓ يتعـرض ًمؾطقـى :أي

   .اًمزيـي واًمطقى مـ يمامل

ُرُج ُم قاضً) :ؿقفف ً ًٚ وخَيْ ظ ُمَ َذفِّالً  ًٚ ُمَ َخنِّ    (.ًٚ ُمَ َْضِّ

 :وً متضـــرقم متــذًمالً  وً ظموؿمــع ،وً ظمووــع وً يســتحى أن خيــرج ًمؾؿصــغم متقاوــع :هٔئتتٜ اخلتتروج

وٓ  ،وأكـف حمتـوج ًمرمحتـف ،أن هذا مـ أؾمبوب اسضموسمي ًمؾدقموء، وًمػُمي اًمعبد رسَمف أكف وعقػ :وافًِٜ

 .ومطر ،ومضؾف، وأكف مػتؼر إمم مو قمـد رسمف ؾمبحوكف مـ رمحيهمـك ًمف قمـ 

 ,ًٚ م قاضتتً ,م تتذفالً  ^ختترج افْبتتل » :ىمــول اسمـــ قمبــوس ،ذم ظمروضمــف ^وهــذا هــدي اًمـبــل 

 .(2)شًٚ م وترظ ,ًٚ م خنً

ـِ وافهالِح ) :ؿقفف ي ِّٔزونَ  ,ومًف أهُؾ افدِّ  (.وافنٔقُخ وافهبُٔٚن ادّ

   :ظمرج ع مـمقمـدمو خيرج ًمالؾمتسؼوء ومؾقحرص أن يؽقن 

 .ومفؿ أىمرب ًمإلضموسمي ،ًمعؾؿفؿ سموهلل وىمرهبؿ مـف :أهؾ اًمديـ واًمصالح -1

 .يمبور اًمسـ اًمذيـ ىمضقا قمؿرهؿ ذم اسؾمالم :اًمشـققخ أي -1

                                 
 .وصححف( 1/318« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 991« )طمبون اسمـ»و(، 1173« )داود أسمق» أظمرضمف (1)

« وضمفم اسمـ»و(، 1511« )اًمـسو ل»و(، 566« )اًمؽممذي»و(، 1165« )داود أسمق»و(، 3/178« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.5/113« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 1861« )طمبون اسمـ»و(، 1166)
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ٕكـف  :أمـو همـػم اعمؿقـزيـ ومـال .ومفؿ أىمرب ًمإلضموسمـي ،ٕهنؿ ٓ ذكقب ألؿ :اًمصبقون اعمؿقزون-3

 .ىمد تدث مـفؿ أذيي

ًُقاوإن َخَرَج أهُؾ ) :ؿقفف َْ ّْ ـَ ظـ ادسَِّغ ٓ بٔقٍم مل ُي  ُمٍِْردِي
ِٜ
مَّ    (.افذِّ

 :سمؼقديـ ومنهنؿ ٓ يؿـعقن أن أهؾ اًمذمي ًمق أرادوا اخلروج ًمالؾمتسؼوء، :أي

 .وً ًمؽل ٓ يصـقبفؿ قمذاب ومقعؿفؿ  قع :أن يـػردوا قمـ اعمسؾؿلم ذم اعمؽون .1

وهــمٓء مـــ أهــؾ اًمذمــي  ،صمـــلميمــلن خيــرج اعمســؾؿقن آ :أن ٓ يـػــردوا ذم يــقم اخلــروج .1

   .خيرضمقن يقم اًمثالصموء ومقؿـعقن

ومقؽــقن ذم ذًمــؽ ومتـــي  ،أكــف رسمــام كــزل اعمطـر ذم اًمقــقم اًمــذي اؾمتســؼك ومقــف أهـؾ اًمذمــي :وافًِتٜ

 .وًمرسمام هؿ اومتتـقا هبذا ،هؿ قمغم طمؼ :ًمؾبعض واًمعقام، ومقؼول

ُٛ ) :ؿقفف ُى َُٔهعِّ هبؿ ثؿ خَيْ  (.ؾ

 .صمؿ سموخلطبي سمعد ذًمؽ ،ًمصالة أوًٓ أؿمور اعممًمػ إمم أكف يبدأ سمو

َِل, َؾَهتتذَّ بَِْتتٚ  ًٚ َيْقمتت ^ اهللَِختتَرَج َرُشتتقُل » :طمــديٌ َأيِب ُهَرْيــَرَة ىَمــوَل  :ويتتدل فتتذفؽ ♦ َيْسَ ْستت

َ ْغِ باَِل َأَذانٍ  ًَ ـْ , ُثؿَّ َخَىَبَْٚ َوَدَظٚ  ,َر
ٍٜ َٓ إَِؿَٚم ِٜ  ,اهللََو ت َِ ْب َِ ْحتَق اْف َٕ تُف  َٓ َل َوْج َٛ  ًٚ َراؾًِت ,َوَحقَّ ت َِ َيَدْيتِف, ُثتؿَّ َؿ

َْيستر ْٕ ـَ َظَذ ا َّ َْي ْٕ َؾ ا ًَ ـِ  ,ِرَداَءُه َؾَج َّ َْي ْٕ َْيستر َظَذ ا ْٕ   .(1)شَوا

صــع ذم آؾمتسـؼوء يمـام صــع » :ظوذم ًمػ .«ؾمـي آؾمتسؼوء ؾمـي اًمعقديـ» :وىمقل اسمـ قمبوس

 .، ومعؾقم أن اخلطبي ذم اًمعقد سمعد اًمصالة(2)«ذم اًمعقد

 (.واحدةً ) :ؿقفف

ظمطـى أيمثـر مـفـو،  ^ فومؾـؿ يـؼـؾ أكـ، ^ومعؾ اًمـبـل  :وافدفٔؾ :آؾمتسؼوء ًمف ظمطبي واطمدة

                                 
 ذم واًمبقفؼل(، 1199) «ظمزيؿي اسمـ»و(، 1918) «إوؾمط» ذم اعمـذر اسمـ(، 1168« )موضمف اسمـ» أظمرضمف (1)

 .إًمبوين ووعػف(، 3/317« )اًمؽؼمى»

« موضمف اسمـ»و(، 1511« )اًمـسو ل»و(، 566« )مذياًمؽم»و(، 1165« )داود أسمق»و(، 3/178« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.5/113« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 1861« )طمبون اسمـ»و(، 1166)
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ومـدل قمـغم أهنـو ُّتتؾـػ قمــ ظمطـى اجلؿعـي  ،(1)«ول خيطى يمخطبـتؽؿ هـذه» :وىمد ىمول اسمـ قمبوس

   .واًمعقد

ِٜ افًٔدِ ) :ؿقفف  (.َيٍَ  ُِحٓٚ بٚف ُبِر ـُخىب

 .(2)يػتتح اخلطبي سموًمتؽبػم يموًمعقد -1

   (.وؿراءَة أيِٚت اف ل ؾٔٓٚ إَْمُر بف ,وُيُثُِر ؾٔٓٚ آش ٌٍٚرَ ) :ؿقفف

ی ی ی ی ) :ٕكـف ؾمـبى كـزول اًمغقـٌ ىمـول شمعـومم :اسيمثور مــ آؾمـتغػور -1

   .(3)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ جئ حئ مئ

ــوك  :ظمــرج يستســؼل ومؾــؿ يــزد قمــغم آؾمــتغػور، ومؼــوًمقا أن قمؿــر » :وذم اخلــؼم مــو رأيـ

 .(4)«اًمذي يستـزل سمف اعمطر، صمؿ ىمرأ أيي ،ٌ سمؿجوديح اًمسامءًمؼد ـمؾبً اًمغق :، ومؼول!اؾمتسؼقً

يؼرأ قمغم اًمـوس أيوت اًمتل ومقفـو احلـٌ قمـغم آؾمـتغػور، وأكـف ؾمـبى ًمؾؼطـر، يمؤيـي  وً وأيض

﮲ ﮳) :اًمسوسمؼي ويمؼقًمف    .، وهمػمهو(5)(ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

   (.وَيرؾُع َيَدْيفِ ) :ؿقفف

قـديـ، ومـػمومعفام ذم يمـؾ اؾمتسـؼوء، وًمـق يمـون ذم رومـع اًم :مـ اًمسـي قمــد اًمـدقموء ذم آؾمتسـؼوء

   .ظمطبي اجلؿعي

                                 
« موضمف اسمـ»و(، 1511« )اًمـسو ل»و(، 566« )اًمؽممذي»و(، 1165« )داود أسمق»و(، 3/178« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.5/113« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 1861« )طمبون اسمـ»و(، 1166)

 واسمـ، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره، موًمؽ ىمقل وهق اخلطى، مـ يمغػمهو سموحلؿد يػتتحفو أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 . رضمى

 (.11-19: )كقح (3)

« إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي ىمول(، 3/199« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 3/86« )اًمرزاق قمبد» أظمرضمف (1)

 .«قمؿر اًمشعبل يدرك ل، مرؾمؾ ًمؽـف، صحقح سمنؾمـود واًمبقفؼل، مـصقر سمـ ؾمعقد واهر»(: 1/889)

 (.3: )هقد (5)
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َٚن افَّْبِلي » :ىمول طمديٌ أكس سمـ موًمؽ  :وافدفٔؾ ـْ ُدَظٚنِتِف  ^ـَ َٓ َيْرَؾُع َيَدْيِف ِ  صتتلٍء ِمت

ْٔفِ  َُٔٚض إِْبَى ُف َيْرَؾُع َح َّك ُيَرى َب َّٕ ِٚء, َوإِ ََ ْش ِْس
ِٓ َّٓ ِ  ا  .(1)شإِ

َْٔدُظق ب) :ؿقفف ُٓ » :ومْف ^دظِٚء افْبلِّ ؾ ْٔثافِ َْٚ َؽ
َِ ٌِٔث ًٚ ؿَّ اْش    .(إػ آِخِره شًٚ ُم

 ووًمـق دقمـ ،سمـف وً شملؾمــق :ومقدقمق سمف مثؾف ^سمف اًمـبل  وسمعد ذًمؽ يشـرع ذم اًمدقموء، ويتحرى مو دقم

   .سمغػم ذًمؽ ضموز

 :ذم آؾمتسؼوء ^ وممو ورد ذم دقموء اًمـبل* 

ُٓ » :مرومققموً   ضموسمر سمـ قمبد اهللطمديٌ  .1 ْٔثافِ َْٚ َؽ
َِ ٌِٔث ًٚ ؿَّ اْش ٚؾًِت ,ًٚ َمِريًت ًٚ َمِريئت ,ًٚ ُم َؽتْرَ  ًٚ َٕ

   .(2)شَؽْرَ آِجؾٍ  َظِٚجالً  ,َضٚر  

   .(3)ٓ ؾمؼقو قمذاب، وٓ سمالء، وٓ هدم، وٓ همرق ،اًمؾفؿ ؾمؼقو رمحي :ىمقل .1

ُروا اهللَ) :ؿقفف َُ قا َؿبَؾ ُخروِجٓؿ َص َُ َُٖفقه  ,وإن ُش َّ وَش    (.زيَد مـ َؾْوِِفاْفت

ويسـلًمقكف اعمزيـد  ،إذا ؾمؼل اًمـوس ىمبؾ ظمروضمفؿ ومال خيرضمـقن، سمـؾ يشـؽرون اهلل قمـغم ومضـؾف

   .مـ ومضؾف

ٌٜ  :وُيَْٚدى) :ؿقفف    (.افهالُة جٚمً

قمــغم  وً اًمصــالة ضمومعــي، ىمقوؾمــ :صـالة آؾمتســؼوء ًمــقس ألــو أذان وٓ إىمومــي، وًمؽـــ يــودى ألــو

 .(4)اًمؽسقف

                                 
 (.895« )مسؾؿ»و(، 1931« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

« اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 1517« )قمقاكي أسمق»و(، 1116« )ظمزيؿي اسمـ»و(، 1169« )داود أسمق» أظمرضمف (1)

 .وصححف( 1/175)

 .مرؾمالً ( 199« )اًمشوومعل» أظمرضمف (3)

 اًمؽسقف قمغم وىمقوؾمفو ذًمؽ، قمغم اًمدًمقؾ ًمعدم: سموًمؽسقف خمتص اًمـداء وإكام هبذا، ألو يـودى ٓ أكف: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .إسمراهقؿ سمـ وحمؿد، اًمسعدي: واظمتوره: اًمػورق مع ىمقوس
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ضِٓٚ إْذُن اإلمٚمِ ) :ؿقفف    (.وفٔس مـ َذْ

 .وٓ اخلطبي ،ٓ يشؽمط ًمالؾمتسؼوء إذن اسموم ٓ ذم اخلروج، وٓ اًمصالة

ِل ) :ؿقفف َػ   َأوَّ
َِ ـي أن َي َّ وُيَس ُِٔهَٔبٓا اْفت َّ َىِر وإخراُج َرْحِِف وثٔٚبِف ف    (.َىرُ اْفت

   :اً إذا كزل اعمطر ومنكف يسـ ًمإلكسون أن يتعوهد أمقر

   .ـفًمقصـقبف م :أن يؼػ قمـد أول كزول اعمطر -1

 .ًمقصـقبف مـف :أن خيرج رطمؾف وصمقوسمف -1

أو مــ  ،هل أن حيسـر قمـ صمقسمـف قمــد كـزول اعمطـر، إمـو مــ ؾمـوىمف ^واًمسـي اًمثوسمتي قمـ اًمـبل 

تِف » :وىمد قمؾؾ ذًمؽ سمؼقًمـف ،^ًمػعؾ اًمـبل  :ًمقـوًمف اعمطر :أو مـ رأؾمف ،ذراقمف تٍد بَِربِّ ْٓ ُٞ َظ تُف َحتِدي َّٕ َ
ِٕ

َٚػ  ًَ  .(1)«َت

 :ىمـول ،أكف ومعؾف، وعمـو ىمقـؾ ًمـف» :ومفذا ورد قمـ اسمـ قمبوس :اًمػراش وكحقهأمو إظمراج اًمرطمؾ و

  .(3)«، ومُلطمى أن يصـقى اًمؼميمي ومراؿمـل ورطمكم(2)(ں ڻ ڻ ڻ ڻ) :أأمو شمؼر

َـّ أن َيَتقَل ) :ؿقفتف تت» :وإذا َزاَدت ادٔتُٚه وِخٔتتَػ مْٓتٚ ُشتت ُٓ َْْٔتتٚافِ َِ َٓ َظ َْْٔتٚ َو ت ,ؿَّ َحَقاَف ُٓ ؿَّ َظتتَذ افِ

ِٝ افنَجرِ افيِّراِب وأ ِٜ وَمْٚبِ    .(4) (شـِٚم وُبىقِن إَودي

ًمالؾمتصـحوء، ويـدقمقن هبـذا اًمـدقموء  اومقســ ألـؿ أن يـدقمق ،إذا ازداد اعمطر وشملذى اًمــوس سمـف

 .^اًمذي ىموًمف اًمـبل 

   .ٕهنو أـمقى ًمؾراقمل مـ ؿمقاهؼ اجلبول :اًمروايب اًمصغور، ظمصفو سمذًمؽ :وافيِراب

   .اجلبول اًمصغور :وأـٚم

                                 
 (.898« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.9: )ق (1)

 (.5/183« )وأصمور اًمســ معرومي» ذم اًمبقفؼل أظمرضمف (3)

 .موًمؽ سمـ أكس طمديٌ مـ( 1911« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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 .ًمقـتػع سمف اًمـوس سمعد ذًمؽ :يراد سمذًمؽ مو يتحصؾ اعموء ومقف :وديٜوبىقن إ

  .أصقألو وهذا أكػع ألو :ومْٚبٝ افنجر

َٜ فْٚ بف») :ؿقفف َْٚ مٚ ٓ َضٚؿ ِْ ِّّ َْٚ ٓ ُحَ َٜ  .شَربَّ  (.أي

 ،ٓ شمؽؾػـو مـ اًمبالء واعمحــ :ومعـوهو ،ٕن ألو مـوؾمبي ًمؾحول :يؼرأ هذه أيي ويدقمق هبو :أي

 .وق واعمصو ى مو ٓ ـموىمي ًمـو سمفواعمش

 

 

 

[] 
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 : ؿٚل ادٗفػ

ـي ِظٔٚدُة ادتريضِ ] َٜ  ,ُتَس َٜ وافَقصتٔ تف بتاٍء أو  ,وَتتذـُره اف قبت َِ ِْ َـّ َتًُٚهتُد َبتؾِّ َح تَزَل بتف ُشت َٕ وإذا 

ُْٔتف  ,َذاٍب  َِ ِْ ٍٜ وَت ْىَْت َُ ِْٔف ب ى َصتٍَ  َؿ بًتَده َمترَّ  ,شٓ إفتَف إٓ اهللُ»وُتَْدَّ َِّ َُ ًة ومل َيتِزْد ظتذ ثتالٍث إٓ أن َيتَ 

ًَُٔٔد َتََِْٔف بِرْؾٍؼ  ِٜ  ,(يس)وَيَرُأ ظَْده  ,ؾ بِت َِ تف إػ اف ُٓ َـّ َتٌُّٔوتف ,وُيَقجِّ ْٔتفِ  ,ؾت٘ذا متَٚت ُشت َٔ  ,وَصتدي حَلْ

ِٚصِِفِ  ٍَ ُع ثٔٚبِف ,وَتُِٔغ َم ِْ ه بَثقٍب  ,وَخ ف ظتذ َ يتِر ُؽْستِِف وَوْضت ,وَوْضُع َحديتدةٍ ظتذ َبْىِْتف ,وَشْسُ ًُ

ٓ ْٔفِ  اً ُمَْْحِدر ًٚ ُمَ َقجِّ َِ َّٔ ِف ,وإ اُد ََتِٓٔزه إن مَٚت ؽتَر َؾجتٖةٍ  ,ٕحَق ِرج ُٛ   ؿوتِٚء  ,وإٍٕتُٚذ َوِصت وََيِت

 .[َدْيِْف

 ،طؾـؼ قمـغم اعمقـًسمـوًمػتح شمُ  :سمـوًمػتح واًمؽســر، واًمؽســر أومصـح، وىمقـؾ ، ع ضمــوزة :اجلْٚنز

   .مهو ًمغتون ومقفام :، وىمقؾًمؾـعش قمؾقف اعمقً :وسموًمؽسـر

 .(1)ومبػتح اجلقؿ ٓ همػم :-سموجلؿع-وأمو اجلـو ز 

ـي ِظٔٚدُة ادريضِ ) :ؿقفف    (.ُتَس

ٕن اعمـقت يسـبؼف اعمـرض ذم  :أؿمور إمم طمؽؿ قمقـودة اعمـريض، واسمتـدأ هبـو ىمبـؾ أطمؽـوم اجلــو ز

 .هموًمى إمر

قمقـودة اعمـريض مــ طمـؼ  ^ل ، وىمد قمّد اًمـب(2)وقمقودة اعمريض ؾمـي، طمؽل اس وع قمغم ذًمؽ 

                                 
 (.1/158) ًمؾـقوي «مسؾؿ ؿمـرح»و(، 7/119) «إوـمور كقؾ»: اكظر (1)

 (.11/31) ًمؾـقوي «مسؾؿ ؿمـرح»: اكظر (1)
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   .(2)(1)اعمسؾؿ قمغم إظمقاكف، وصمبً ألو اًمػضؾ ذم إطموديٌ اًمـبقيي

َٜ ) :ؿقفف َٜ وافَقصٔ    (.وَتذـُره اف قب

ٕهنــو واضمبـي قمــغم يمـؾ طمــول،  :يسـتحى قمــد قمقــودة اعمـريض أن حيــرص قمـغم شمــذيمػمه سموًمتقسمـي

   .واعمريض أطمقج إًمقفو مـ همػمه

ٕن اًمقصـقي مطؾقسمـي طمتـك  :ومقفو، وًمق يمون مروف همػم خمقفويمذا شمذيمػمه سموًمقصـقي وشمرهمقبف 

   .مـ اًمصحقح

   .وقمدم اجلقر ومقفو ،وقمؾقف أن يـبفف ًمؾعدل ذم اًمقصـقي

ُؾ وَ » :ىَموَل  ^ اهللِ، َأن  َرؾُمقَل وىمد ورد قمـ َأيَب ُهَرْيَرَة  َّ ًْ َٔ ُجَؾ َف َّ إِنَّ افرَّ ِٜ اْفتت  اهللِْرَأُة بَِىَٚظت

 ًٜ ٚ  ُثؿَّ  ,ِش َِّغ َشَْ َّ َُيْوترمُهَ ِٜ  ,ْقُت اْفت اِن ِ  اْفَقصتٔ َُٔوٚرَّ َا افَّْٚرُ  ,َؾ ُٛ َْلُ  .(3)شَؾَ ِج

ف باٍء أو َذاٍب ) :ؿقفف َِ ِْ َـّ َتًُٚهُد َبؾِّ َح َزَل بف ُش َٕ ٍٜ  ,وإذا  ْىَْ َُ ِْٔف ب ى َصٍَ     (.وُتَْدَّ

 مقرأومقسـ عمـ طمضـره  ،إذا طمضـره اعمقت وسمدأ سموٓطمتضور: 

 يطػـئٕن ذًمـؽ  :وكحقهـو يويرـمى ؿمػتقف سمؼطــ ،سملن َيُبّؾ طمؾؼف سمامء وكحقه :أن يتعوهده .1

   .مو كزل سمف مـ اًمشدة، ويسفؾ قمؾقف اًمـطؼ سموًمشفودة

ُْٔف) :ؿقفف َِ ِْ  (.شٓ إفَف إٓ اهللُ» :وَت

   .شمذيمػمه هبو قمـد آطمتضور :أي :شمؾؼقـف اًمشفودة .1

ذفؽ   ًِٜواف: 

تَٚن آِختُر » :وً مرومققمـ ٌ قمــ معـوذ سمــ ضمبـؾ ومؼد ورد ذم احلدي :ًمقؿقت قمؾقفو -1 ـَ ـْ  َمت

                                 
 (.898« )مسؾؿ»و(، 1139« )اًمبخوري»: اكظر (1)

 .شمقؿقي اسمـ: رهواظمتو اًمؽػويي، قمغم واضمبي اعمريض قمقودة أن: اًمثوين اًمؼقل (1)

 واًمبقفؼل(، 1791« )موضمف اسمـ»و(، 1117« )اًمؽممذي»و(، 1867« )داود أسمق»و(، 13/167« )أمحد» أظمرضمف (3)

 (.1157« )اجلومع وعقػ» ذم إًمبوين ووعػف(، 6/111« )اًمؽؼمى» ذم
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اَلِمفِ  َّٓ  :ـَ َٜ اْفتَج َدَخَؾ  ,اهللَُٓ إَفَف إ  .(1)شَّْ

َّٓ اهللُ» :^ ، وىمقًمف^وًمػعؾف  -1 َٓ إَِفَف إِ ْؿ  ـُ ُْقا َمْقَتٚ َِّ  .(3()2)شَف

 ورسمـام قمـرض قمؾقـف همـػم ،ًمقػسـد اقمتؼـوده :وٕكف قمـد اعمقت يتعرض اًمشــقطون ًمإلكسـون -3

   .اسؾمالم

ًة ومل َيِزْد ظذ ثالٍث ) :ؿقفف    (.َمرَّ

 :ومنكـف يؼـقل ًمـف ،اً أو يمـوومر وً ىمقي وً ومؼد يؽقن مممـ ،خيتؾػ سموظمتالف اعمحتضـريـ :ـٍٜٔٔ اف َِغ

   .ٓ إًمف إٓ اهلل :ىمؾ

سمـؾ يـذيمر هـذه  ،ومنكـف ٓ يـلمره ،ورسمـام شمؾػـظ سمـام ٓ يروــك ،وإن يمون رسمام شمضجر مـ أمره هبو

ـُ ىمقألـواًمؽؾؿي قمـده  َرُه هبو، ومنن ىموألو، وإٓ يمرر اعمؾؼِّ ومـرسمام  ،ًمـتال ُيضـِجره :وٓ يؽثـر اًمتؽـرار ،ًمقذيمِّ

   .شمؽؾؿ سمام ٓ يؾقؼ، ويؽػل ذم ذًمؽ أن يؼقألو مرة

ًَُٔٔد َتََِْٔف بِرْؾٍؼ ) :ؿقفف َؿ بًَده ؾ َِّ َُ    (.إٓ أن َيَ 

ــ يعقـد قمؾقـف ذًمـؽ ،ـرإذا ًمّؼـف اًمشفودة ومؼوألو ومال يعقـد قمؾقـف، إٓ إن شمؽؾـؿ اعمحتضـ  :ومـنن اعمؾؼو

  .ويؽقن ذًمؽ سمؾطػ ورومؼ ،ًمتؽقن اًمشفودة آظمر يمالمف

ـِّل» :ـفىمول اسمـ اعمبورك عمـ ًمؼّ  َٓ شُمِعْد قَمكَم   ،ًَمؼِّ َؿ سمَِؽاَلٍم صَمونٍ  ،َو ٓ  َأْن َأشَمَؽؾ   .(4)«إِ

 (.(يس)وَيَرُأ ظَْده ) :ؿقفف

ـِ َيَسـورٍ  :ًمقؾواًمـد :قمــد اعمحتضــر (يس )يستحى ىمراءة ؾمـقرة  .3   طمـديٌ َمْعِؼـِؾ سْمـ

                                 
« عمستدركا» ذم واحلويمؿ كحقه،( 3796« )موضمف اسمـ»و(، 3116« )داود أسمق»و(، 36/363« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.5/189« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 1/351)

 (.916« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

َْمرُ »: اًمـقوي ىمول (3) ْٕ َذا َوا يْمَثورَ  َويَمِرُهقا، اًمت ْؾِؼلمِ  َهَذا قَمغَم  اًْمُعَؾاَمءُ  َوَأْ َعَ ، َكْدٍب  َأْمرُ  اًمت ْؾِؼلمِ  هِبَ ةَ اًْمـؿُ وَ  قَمَؾْقفِ  اْسِ َٓ : َقا

ةِ ، طَموًمِفِ  سمِِضقِؼ  َيْضَجرَ  ال  ًمِتَ   (.6/119« )مسؾؿ ذح»: اكظر، «َيؾِقُؼ  َٓ  سماَِم  َوَيَتَؽؾ ؿُ ، سمَِؼْؾبِفِ  َذًمَِؽ  وَمَقْؽَرهُ ، يَمْرسمِفِ  َوؿِمد 

 (.1/153« )اًمعؾؿ وضمقاهر اعمجوًمسي» ذم اًمديـقري أظمرضمف (1)



  

 
 اجليةةةةةةةةةةةةةةةا شكتةةةةةةةةةةةةةةةاب 

 
486 

ؿْ » :^ىَموَل اًمـ بِلخ  :ىَمول ـُ  .(1)شاْؿَرُءوا يس َظَذ َمْقَتٚ

ومـو ومقفـو  ،وقمـذاب اًمــور ،وكعقؿ اجلــي ،ٓؿمتامألو قمغم أطمقال اًمؼقومي :وفًؾ احلُّٜ   ذفؽ 

 .ومتسفؾ ظمروج اًمروح، وًمقحسـ فمـف سموهلل قمـد مقشمف ،مـ ذيمر زوال اًمدكقو

ِٜ ويُ ) :ؿقفف بِ َِ ف إػ اف ُٓ    (.َقجِّ

ًمقخرج مــ اًمـدكقو وهـق  :وهذا يؽقن قمـد اعمقت ذم آطمتضور :شمقضمقف اعمحتضـر إمم اًمؼبؾي .1

   .، وإٓ ومعغم فمفره، ورضماله إمم اًمؼبؾيوً مقضمف إمم اًمؼبؾي إذا يمون اعمؽون واؾمع

ـْ َأسمِقـِف  :وافدفٔؾ ـِ قُمَؿـػْمٍ قَمـ ًْ ًَمـُف ُصـْحبَ -طمديٌ قُمَبْقِد سْمـ ، ^اًمـبـل  ؾَمـَلَل  َأن  َرضُمـالً  -يٌ َويَموَكـ

ِٝ » :احلـديٌ، وومقـف...؟َمـو اًْمَؽَبــو ُِر  ،اهللَِيـو َرؾُمــقَل  :وَمَؼـوَل  ْٔت َٔتتًٚء اْفتتتَح َواْشتت ِْحاَلُل اْفَب ْؿ َأْح ُُ
ت ِ َِ َراِم ؿِْب

 .(2)شًٚ َوَأْمَقات

َـّ َتٌُّٔوف) :ؿقفف    .(ؾ٘ذا مَٚت ُش

  :رأمقشمعوهد قمنمة إذا موت اعمقً اؾمُتِحى عمـ طمضـره 

طمقـٌ أهمؿـض  ،سمـليب ؾمـؾؿي طمـلم مـوت ^ػعؾ اًمـبـل ًم :وذفؽ :شمغؿقض اعمقً إذا موت (1

ُف اْفَبَكُ » :وىمول ،قمقـقف ًَ وَح إَِذا ُؿبَِض َتبِ  .(3)شإِنَّ افري

                                 
 واًمبقفؼل(، 3991) «طمبون اسمـ»و(، 1118« )موضمف اسمـ»و(، 3111« )داود أسمق»و(، 33/117« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/915« )إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي ووعػف(، 383 /3« )اًمؽؼمى» ذم

ـْ  سمِفِ  َأَرادَ (: »7/171) «طمبون اسمـ» ىمول: «َمْقشَمويُمؿْ  قَمغَم »: وىمقًمف شْمفُ  َم ًَ  َأن   َٓ ، اعْمَـِق يُ  طَمرَضَ  . «قَمَؾْقفِ  ُيْؼَرأُ  اعْمَقِّ

 أن وموٕصؾ (يس) ُّتصـقص أمو، سمذًمؽ يـػعف أن اهلل وًمعؾ: ـمقى أمر اعمريض قمـد اًمؼرآن ىمراءة»: سموز اسمـ ىمول

 . «وضمف ًمف ًمقس ومتخصـقصفو، وعقػ احلديٌ

 ذم واحلويمؿ(، 3/15« )اًمضعػوء» ذم واًمعؼقكم، خمتٍماً ( 1911« )اًمـسو ل»و(، 1875« )داود أسمق» أظمرضمف (1)

 (.3/891« )ىاًمؽؼم» ذم واًمبقفؼل، وصححف( 1/59« )اعمستدرك»

 (.919« )مسؾؿ» أظمرضمف (3)



 

 
 التعليل املكيع على  ساد املضتكيع

 
487 

ْٔفِ ) :ؿقفف َٔ  (.,وَصدي حَلْ

   .ويشدهو مع رأؾمف ،سملن يرسمطفام سمعصوسمي وكحقهو :أن يشد حلقل اعمقً (1

 .أو اعموء وىمً همسؾف ،ومتدظمؾف األقام وً ف مػتقطمًمتال يبؼك ومؿ :وافًِٜ

ِٚصِِفِ ) :ؿقفف ٍَ  (.وَتُِٔغ َم

سملن يرد ذراقمقف إمم قمضـديف،  :مػوصؾ يديف ورضمؾقف سمعد مقشمف مبوؿمـرة :أي :اعمػوصؾ لُم قِ ؾْ شمَ  (3

   .رضمؾقف إمم ومخذيف، صمؿ ومخذيف إمم سمطـف، صمؿ يردمهو، ويؽقن ذًمؽ سمرومؼ هو إمم ضمـبقف، ويردخ صمؿ يردخ 

ول  دَ رَ ًمقـً سمعد اعمقت ىمبؾ ىمسقهتو ٓكً ومقسفؾ همسؾف، ومنن سَمـأن اعمػوصؾ إذا أُ  :وظِٜ ذفؽ ♦

   .ؾلُم قمـد اًمغسؾشُمؾلمِّ ومنهنو ٓ شمَ 

ُع ثٔٚبِف) :ؿقفف ِْ    (.وَخ

 ،ويســرع إًمقـف اًمػسـود ،ًمتال حيتؿل ضمسـده ومقتغـػم سمدكـف سمسـببفو :وافًِٜ :اعمقً ظمؾع صمقوب (1

   .مـف كجوؾمي ومؾقصمتفووشمغػم اًمرا حي، ورسمام ظمرضمً 

د مـ صمقوسمف صور أسمرد ًمف ،وٕكف ؾمـقغسؾ  .ومنذا ضمرِّ

ْهتَْعُ » :واظمـتالومفؿ ^موت رؾمقل اهلل  ىمقل اًمصحوسمي طملم :ويدل فذفؽ ♦ َٕ ْٔتَػ  ُد  ؟ـَ َجترِّ ُٕ َأ

َُٔٚبفُ  ^َرُشقَل اهللِ 
ِْٔف ثِ َِ ُف َوَظ ُِ ٌَسِّ ُٕ ٚ َأْم  َٕ ُد َمْقَتٚ َجرِّ ُٕ َا   .(1)ش؟ـَ

ه ) :ؿقفف    (.بَثقٍب وَشْسُ

ــقب (5 ــف ووضمفــف سمث َل َرُشتتقُل اهللِ » :ًمؼــقل قمو شــي :ؾمــؽمه سمدك ِحتتَغ َمتتَٚت بَِثتتْقِب  ^ُشتتجِّ

ةٍ     .وأطمػظ حلرمتف ،وٕكف أؾمؽم ًمف، (2)شِحَزَ

                                 
 واحلويمؿ(، 6617« )طمبون اسمـ»و(، 1161« )موضمف اسمـ»و(، 3111« )داود أسمق»و(، 13/331« )أمحد» أظمرضمف (1)

« إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي وطمسـف، قمو شي طمديٌ مـ( 3/551« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 3/59)

(1/935.) 

 (.911« )ؿمسؾ»(، 1151« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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   (.وَوْضُع َحديدةٍ ظذ َبْىِْف) :ؿقفف

قا َظتَذ َبْىِْتِف َحِديتَدةً » :ًمؼقل أكـس  :ووع طمديدة قمغم سمطـف (6 ًُ ــتػخ وًمـتال ي :(1)شَضت

   .(2)سمطـف ومقتشقه ظمؾؼف ومـظره

ف ظذ َ يِر ُؽْسِِف) :ؿقفف ًُ    (.وَوْض

   .أن يقوع قمغم اًمسـرير اًمذي يغسؾ قمؾقف (7

ويرشمػع قمــ كـداوة إرض، ومـنن يموكـً إرض صـؾبي ومؾـف ووـعف  ،ًمقبعد قمـ األقام :وذفؽ

   .ًمزوال اًمعؾي وهل ؾمـرقمي شمغػمه :قمؾقفو

ٓ) :ؿقفف ْٔفِ  اً ُمَْْحِدر ًٚ ُمَ َقجِّ َِ    (.ٕحَق ِرج

 ًسملّم هـو ـمريؼي ووع اعمق:   

   .إمم اًمؼبؾي قمغم ضمـبف إيؿـ فأن يقضمف -1

 .ًمقخرج مو ومقف مـ مقوه وكجوؾمي ىمبؾ همسؾف :جيعؾ رأؾمف أقمغم مـ رضمؾقف -1

   (.وإ اُد ََتِٓٔزه) :ؿقفف

  .واًمدومـ ،واًمصالة ،وشمؽػقـف ،مـ همسؾف :اسؾمـراع ذم دمفقزه (8

ـْ اًمـ بِـلِّ َأيِب ُهَرْيـَرَة طمديٌ  :ودفٔؾ ذفؽ ♦ َْتَٚزةِ » :ىَمـوَل  ^، قَمـ َؾتِْ٘ن َتتُؽ  ,َأشتترُظقا بِٚجْلِ

ُمقهَنَٚ دِّ ََ ًٜ َؾَخْرٌ ُت ؿْ  ,َوإِْن َيُؽ ِشتَقى َذفِتَؽ  ,َصٚحِلَ ُُ ـْ ِرَؿتٚبِ ُف َظت َٕ ق ًُ ومـنذا يمـون اسؾمــراع  (3)شَؾنتتر َتَوت

وموسؾمــراع ذم اًمتجفقـز مــ سمـوب أومم، ومـال  -مع مو ومقف مـ اعمشؼي قمغم اعمشـقعلم- وً سموًمتشـققع مطؾقسم

   .وكحقه ،أو اكتظور ومريضي ،يموضمتامع اًمـوس، أو طمضقر ىمريى :اً يـبغل اًمتلظمػم هبو إٓ يسـػم

                                 
 أكس قمـ يثبً أفمـف وٓ، كظر ومقف إصمر وهذا»: اًمعثقؿلم اًمشـقخ ىمول(، 3/511« )اًمؽؼمى» ذم اًمبقفؼل أظمرضمف (1)

 ـ( 5/155« )اعمؿتع اًمنمح»: اكظر، «موًمؽ سمـ

 ذم اًمقارد واحلديٌ حلرمتف، واكتفوك ًمؾؿقً أذيي ومقف وٕن: ومقف ومو دة ٓ ٕكف: اًمػعؾ هذا يسـ ٓ أكف: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .اًمعثقؿلم: واظمتوره وعقػ، إؾمـوده هذا

 (.911« )مسؾؿ»(، 1315« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)



 

 
 التعليل املكيع على  ساد املضتكيع

 
489 

   (.إن مَٚت ؽَر َؾجٖةٍ  إ) :ؿقفف

  .مـ همػم شمؼدم ؾمبى مـ مرٍض أو همػمه ،اعمقت سمغتي :مقت افٍجٖة

يـقم،  :ىمقـؾ :ف طمتـك يتـقؼـ مــ مقشمـف، ومقـمظمرإذا موت ومجلة ومال يسـرع سمتجفقزه ودومــ :ومقؼقل

   .صمالصمي، مو ل خيػ قمؾقف اًمػسود :، وىمقؾونيقم :وىمقؾ

أمو أن ومؼـد كتـقؼـ مــ مقشمـف سمعـد ذًمـؽ مبوؿمــرة، ومقبؼـك إمـر قمـغم  ،وهذا ىمبؾ شمؼدم اًمطى

   .قمؿقمف ذم اؾمتحبوب اسؾمـراع، إٓ إن شمعذر اًمتقؼـ مـ مقشمف

َّٔ ِف) :ؿقفف  (.وإٍُٕٚذ َوِص

عمو ومقف مـ شمعجقـؾ  :وهق واضمى، واسؾمـراع واعمبودرة سمنكػوذهو أومضؾ وأومم :كػوذ وصـقتفإ (9

  .إضمر ًمف

ُٛ اإلْشتراُد ِ  َؿَوِٚء َدْيِْفِ ) :ؿقفف  (.َوََيِ

ومنكف جيـى  -وًمق ل يقص سمف-إذا يموكً اًمقصـقي سمديـ أن يسدد قمـف، أو موت وقمؾقف ديـ  (19

أو يمــون ًمؾؿخؾــقق  ،أو اًمؽػــورة أو اًمـــذر ،ديـ هلل يموًمزيمــوةاسؾمـــراع سموًمؼضــوء قمـــف، ؾمــقاء يمــون اًمــ

 .يموًمؼرض وإضمرة وكحقهو
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 لةةةةةةةةفص

 :ؿٚل ادٗفػ 

َّ ُؽسُؾ ] ِٝ وَتٍُُْٔفاْفت ِّٔ,  ٍٜ ٔيف ,وافهالُة ظِٔف وَدْؾُْتف َؾتْرُض ـٍِٚيت ْستِِف َوِصت ٌُ ثتؿ  ,وَأْوَػ افْتِٚس ب

ه ,َأبقهُ  َُّٔ ٓٚ ,ثتؿ َذُوو أرحِٚمتف ,ُب متـ َظَهتَبٚتِفثؿ إَْؿتَرُب ؾتٕٚؿرَ  ,ثؿ َجدي َثتك َوِصت ْٕ ْرَبتك ,وُأ َُ  ,ثتؿ اف

ْرَبك مـ ِٕسٚنِٓٚ َُ يَّ ِتف ,وفُتؾ  متـ افتزوجِغ ُؽستُؾ صتٚحبِف ,ؾْٚف ٌِّٔد متع ُ ِّ وفَرُجتٍؾ وامترأةٍ  ,وـتذا َشت

ُستف ,ُؽسُؾ َمـ فف دوَن شبِع شَْغ ؾَطْ  ُْ ِّّ  ,وإْن مَٚت رجتٌؾ بتَغ ِٕستقةٍ أو َظ ْٝ ـُخَْْثتك ُمْنتُِؾٍ ُي ت َّ, 

َؾ مسٌِؿ ـٚؾر ٌَسِّ ُرُم أن ُي َدِم َمـ ُيقاِريفِ  :بؾ ُيقاَرى ,أو َيْدؾَِْف ,اً وَُيْ ًَ  .ف

َده ,وإذا َأَخَذ   ُؽستِِف َشتَسَ َظقرَتتف  ٔتقنِ  ,وَجترَّ ًُ ه ظتـ اف ًِتٍغ   ُؽْستِِف  ,وَشتَسَ تَرُه فٌتِر ُم ُْ وُي

ِكُ َبىَْف بِِرْؾٍؼ  ,ِقِشفثؿ َيرؾُع رأَشف إػ ُؿْرِب ُج  ,ُحُوقُره ًْ َّٛ ادتِٚء حْٔئتذٍ  ,وَي ثِتُر َصت ُْ تػي  ,وُي ُِ ثتؿ َي

ُِْْٔجٔفِ  ًٜ ؾ تسَّ شتٚنَره إٓ  ,وٓ َُيِتؾي َمتسي َظتقرةِ َمتـ فتف شتبُع شتْغَ  ,ظذ َيِده ِخْرَؿ َّ ٛي أن ٓ َي وُيْستَ َح

 ٍٜ ْدب ,بِخْرَؿ َٕ ِٔف  تف وٓ ,وٓ ُيتْدِخُؾ ادتَٚء   ؾِٔتفِ  ,ًٚ ثؿ ُيَقضِّ ٍِ ْٕ تقَفَ ْغِ بٚدتِٚء بتَغ  ,  َأ ُِ ِْٔف َمْب ًَ وُيتْدِخُؾ إِْصتَب

ف َٕ َسُح أشْٚ ّْ َٔ ْٔف ؾ  َ ٍَ ٓا ,َص ٍُ َُْٔيِّ ُِٓا ادٚءَ  ,و  َمِْْخَريِف ؾ ف ,وٓ ُيْدِخ َِ ل ,ثؿ َيْْتِقي ُؽْست ِّّ ِستُؾ  ,وُيَست ٌْ وَي

ََٔ ف ؾَط ْدِر رأَشف وحِلْ  افسِّ
ف إيّ ,بَرْؽَقةِ ََّ ِسُؾ ِص ٌْ ت ,ـَ ثؿ َي تف ثالثت ,ثؿ إَْيَسَ َِّ ةٍ  ًٚ ثتؿ ـ تري   ـتؾِّ َمترَّ

ِّ ُي

تك ,َيَده ظذ َبْىِْتف ََ ِٜ إخترةِ  ,وفتق َجتَٚوَز افستْبعَ  ,ؾت٘ن مل َيْْتَؼ بتثالٍث ِزيتَد ح تك َيْْ ٌَستِ تُؾ   اف ًَ وََيْ

َٟ إفٔتف ,وادَٚء احلٚرَّ وإصْٚنَ  ,اً ـٚؾقر ُؾ إذا اْح ِتٔ َّ ًْ َُتصي  ,واخِلالُل ُيْستَ  تُؿ أطتٚؾَِره ,صتٚرَبف وَي ِِّ ََ  ,وُي

ُره ًَ ُح َص ُػ بثقٍب  ,وٓ ُيَسَّ َٜ ؿترونٍ  .ثؿ ُيَْنَّ ُرهٚ ثالثت ًَ ُر َصت ٍَّ وإن َختَرَج مْتف  .وُيْستَدُل َوراَءهتٚ ,وُيَو

ـٍ  ْى َُ ِسْؽ ؾبِىٍِغ ُحر   ,رٌء بًَد شبٍع ُحِقَ ب ّْ ِسُؾ ادحؾَّ  ,ؾ٘ن مل َيْسَ  ٌْ ُٖ  ,ثؿ َي ت  وإن َختَرَج بًتَد  ,وُيَقضَّ

ْسَؾ  ٌُ ًِد اف ُب ضِٔبت ,َتٍُِْٔف مل ُي ترَّ ََ ُؾ باٍء وِشتْدٍر وٓ ُي ٌَسَّ َحل  ُي ـَ  ٌٝ ِّٔ تٌر َخٔىت ًٚ وُُمِْرٌم َم ـَ تَبُس َذ ِْ  ,ًٚ وٓ ُي

ٌَىَّك رأُشف َثك ,وٓ ُي ْٕ اً  ,وٓ َوْجُف ُأ ِْ ُؾ َصٌٓٔد وَمَ قٌل ُط ٌَسَّ ـُ   ثِٔٚبِتف  ,ًٚ إٓ أن يُتقَن ُجُْبت وٓ ُي وُيتْدَؾ

ْزِد افسالِح وبًَد  هتٚ ,ِقدِ ظْفاْفتُج َٕ ْرِ ٌَ ـَ ب ٍِّ ـُ َط ظتـ َدابَّ ِتف أو  ,وٓ ُيَهتذَّ ظِٔتف ,وإن ُشَِِبٓٚ  ََ وإن َشت

 ِّٔ ُٖـَِؾ  ًٚ ُوِجَد َم َ ظِٔتف ًٚ أو ضَٚل بَتُٚؤه ُظْرؾت ,وٓ َأَثَر بف أو ُْحَِؾ ؾ تَؾ وُصتعِّ َٜ  ,ُؽسِّ تَغ أربًت َِ ُط إذا َب َْ ت وافسَّ

 َ َؾ وُصعِّ ٍر ُؽسِّ ُٓ ؿَ  , ظِٔفَأْص ِّّ ف ُي ُِ َر ُؽْس ذَّ ًَ ـْ َحَسْ ,وَمـ َت    [.ًٚ وظذ افٌِٚشِؾ َشْسُ مٚ رآه إن مل يُ
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   .ومو يتعؾؼ سمذًمؽ ،صػي همسؾ اعمقًقمؼد اعمصـػ هذا اًمػصؾ ًمبقون 

َّ ُؽسُؾ ) :ؿقفف ِٝ وَتٍُُْٔفاْفت ِّٔ,  ٍٜ    (.وافهالُة ظِٔف وَدْؾُْف َؾْرُض ـٍِٚي

ــف :ـــف وكحــق ذًمــؽأؿمــور إمم طمؽــؿ همســؾ اعمقــً وشمؽػق  ،ومبــلّم أن همســؾ اعمقــً، ويمــذا شمؽػقـ

   .ومرض يمػويي ،واًمصالة قمؾقف ودومـف

 .هنو طمؼ مـ طمؼقق اعمسؾؿ قمغم أظمقف، ومنذا ىموم هبو مـ يؽػل ؾمؼط قمـ اًمبؼقيٕ :وذفؽ

ٔيف) :ؿقفف ْسِِف َوِص ٌُ ه ,ثؿ َأبقهُ  ,وَأْوَػ افِْٚس ب ثتؿ  ,ثتؿ إَْؿتَرُب ؾتٕٚؿَرُب متـ َظَهتَبٚتِف ,ثؿ َجدي

   (.َذُوو أرحِٚمف

 ؟أومم اًمـوس سمغسؾ اعمقً هؿ ىمراسموشمف، وقمـد شمـوزع اًمؼراسموت ومؿـ يؼدم

ٔي  .1 ًُ أن يتقمم همسؾف، وىمـد ورد قمــ أيب سمؽـر  :أي :افًدل فُ وصت أكـف  اًمذي أوصـك اعمق

مــفؿ أن  ، ويمون اًمعؾامء يػعؾقكـف، ومققصــل اًمقاطمـدُ (1)أوصـك أن شمغسؾف زوضمتف أؾمامء سمـً قمؿقس

  .اًمعؾامء أو همػمهؿ أطمد إ ؿي أو يغسؾف

   .وأيمثر ؿمػؼي قمؾقف مـ همػمه ،ٕكف أىمرب مـ همػمه :أبقه .1

   .عمشوريمتف إب ذم هذا اعمعـك :ه وإن ظالجّد  .3

 .وإن كزل ،صمؿ اسمـف ،ويؼدم آسمـ :ابْف .1

   .قمغم شمرشمقى اعمػماث إخ ٕبقيـ ثؿ إخ ٕب .5

 .واسمـ إظمً ،واًمعؿ ٕم ،ٕم واجلد ،وهؿ إخ ٕم :ذوو أرحٚمف .6

                                 
َ »: وومقف(، 3/557« )اًمؽؼمى» ذم اًمبقفؼل أظمرضمف (1)   ًَمْقَؾيَ  سَمْؽرٍ  َأسُمق شُمُقذمِّ

ِ
ـْ  سَمِؼلمَ  ًمَِثاَمنٍ  اًمثخاَلصَموء ظِمَرةِ  ُ َوَدى ِم ْٔ ، ا

ةَ  صَماَلَث  ؾَمـَيَ  َؾفُ  َأنْ  َص َوَأوْ ، قَمنْمَ ًُ  َأؾْماَمءُ  شُمَغسِّ َو، اْمَرَأشُمفُ  قُمَؿْقسٍ  سمِـْ ًْ  َوَأهن  ًْ  َوُعَػ ـِ  سمَِعْبدِ  وَموؾْمَتَعوَك مْحَ  ووعػف، «اًمر 

 .(1/938« )إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي
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َُّٔ ٓٚ) :ؿقفف َثك َوِص ْٕ ْرَبك ,وُأ َُ ْرَبك مـ ِٕسٚنِٓٚ ,ثؿ اف َُ  (.ؾْٚف

 إومم سمغسؾ إكثك:   

   .وصـقتفو -1

 .صمؿ ضمدهتو وإن قمؾً ،ومتؼدم أمفو :صمؿ اًمؼرسمك وموًمؼرسمك مـ كسو فو -1

 .وإن كزًمً ،صمؿ سمـتفو -3

   .ٓؾمتقا فام ذم اعمػماث :و ؾمقاءاًمؼرسمك يموعمػماث، وقمؿتفو وظموًمتف صمؿ -1

   .ٓؾمتقا فام ذم اًمؼرب واعمحرمقي :وسمـً أظمتفو ؾمقاء ،وسمـً أظمقفو

   (.وفُؾ  مـ افزوجِغ ُؽسُؾ صٚحبِف) :ؿقفف

   :وافدفٔؾ، جيقز ًمؽؾ مـ اًمزوضملم همسؾ صوطمبف

ُ ِؽ » :ًمعو شي ^ىمقل اًمـبل  -1 ِْ ٌَسَّ ِّٝ َؿْبِع َؾ ِك َفْق ُم  .(1)شَوَمٚ رَضَّ

همسـؾ  ، وقمـكم (2)ومؼـد همسـؾتف زوضمتـف ،يمـليب سمؽـر  :رود ذًمؽ قمـ اًمصحوسميو -1

   .(3)وموـمؿي

 .ووًمبؼوء قمال ؼ اًمـؽوح، ومرؤيي أطمدمهو قمقرة أظمر أومم مـ همػممه -3

يَّ ِف) :ؿقفف ٌِّٔد مع ُ ِّ    (.وـذا َش

   .يمذًمؽ ًمؾسـقد أن يغسؾ ؾمـريتف

   .اًمتل وىمع مـف  وع ألو إميُ  :يٜترِّ وافُس 

                                 
(، 81« )اًمدارمل»و(، 1165« )موضمف اسمـ»و(، 6/381« )اًمؽؼمى» ذم واًمـسو ل(، 13/81« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.3/169« )اسرواء» ذم إًمبوين وصححف(، 6586) «طمبون اسمـ»و(، 1579« )يعغم سمقأ»و

 اعمووقيـ اًمصػحي ذم ُّترجيف ؾمبؼ (1)

ًْ » وَموـمَِؿيَ  َأن  »: وومقف(، 1851« )اًمدارىمطـل» أظمرضمف (3) َؾَفو َأنْ  َأْوَص اَلَهو َوَأؾْماَمءُ  قَمكِم   َزْوضُمَفو ُيَغسِّ  اسمـ ىمول، «وَمَغس 

َصمر َهَذا»(: 7/193« )اعمـػم بدراًم» ذم اعمؾؼـ ْٕ  ـ«هَمِريى ا



 

 
 التعليل املكيع على  ساد املضتكيع

 
493 

 ًسمذًمؽ ؾمؿق: 

   .ويسؽمه قمـ زوضمتف ،مو ُيسـر اسكسون هذا إمر اً * ٕكف يمثػم

 .ٕهنو مو زاًمً أمي :* ويمذًمؽ ًمف أن يغسؾ أمتف اًمتل ل جيومعفو، واعمؽوشمبي

   (.وفَرُجٍؾ وامرأةٍ ُؽسُؾ َمـ فف دوَن شبِع شَْغ ؾَطْ ) :ؿقفف

ــف، و ــي قمـ ــف أن يغســؾ إضمـبق ــل ٓ جيــقز ًم ــي أن شمغســؾ إصــؾ أن اًمرضمــؾ إضمـب ٓ إضمـبق

إضمـبل قمـفو، إٓ أكف يستثـك مـ ذًمؽ صقرشمون جيـقز ًمؾرضمـؾ أن يغسـؾ إضمـبقـي قمــف، واعمـرأة أن 

   .شمغسؾ إضمـبل قمـفو

واعمـرأة  ،ومقجقز همسـؾ اًمرضمـؾ ًمؾجوريـي دون ؾمـبع :مـ ًمف ؾمبع ؾمـلم مـ ذيمر أو أكثك :إوػ

 .أكف ٓ طمؽؿ ًمعقرهتؿ :وافًِٜ :ًمؾغالم دون ؾمبع

   .ؾف اًمـسوءهمّس  ^إسمراهقؿ اسمـ اًمـبل وٕن 

   .(1)طمؽك اسمـ اعمـذر اس وع قمغم ذًمؽ :وُيغّسؾقن  رديـ

 .اًمصبلومنذا سمؾغقا ؾمبع ؾمـلم ومال جيقز ًمؾرضمؾ همسؾ اجلوريي، وٓ ًمؾؿرأة همسؾ 

ُسف) :ؿقفف ُْ ْٝ  ,وإْن مَٚت رجٌؾ بَغ ِٕسقةٍ أو َظ َّ ِّّ    (.ُي

أو امـرأة سمـلم رضمـول ًمـقس ومـقفؿ  ،قس ومـقفـ حمـرمإذا موت رضمؾ سمـلم كسـوء ًمـ :افهقرة افثٕٜٚٔ

مـ ظمرىمي وكحقهو، صمؿ يضـرب هبـام  أن يضع قمغم يديف طمو الً  :ومنكف يقّؿؿ سمحو ؾ، ويمقػقي ذًمؽ :حمرم

 .اًمؽماب، صمؿ يؿسح هبام وضمف اعمقً ويمػقف

 :ودفٔؾ ذفؽ ♦

ِٝ » :وً مرومققمـ طمـديٌ واصمؾـي  (1 َّ إَِذا َمَٚتت َجتٚلِ اْفتت ْٔ  ,ْرَأُة َبتتْغَ افرِّ ْؿ َُمْتتَرٌم َفت ُٓ ْٔتَْ تٚ َوَب َٓ َْْٔ َس َب

ؿُ  َّّ َٔ ًِٔدِ  ,َتَ  ُٛ افهَّ ُؿ َصِٚح َّّ َٔ َا َيَ   .(2)شـَ

                                 
 (.11صـ) اعمـذر ٓسمـ «اس وع» أظمرضمف (1)

 .وعقػ وإؾمـوده ،(1/95« )اًمػقا د» ذم اًمرازي متّوم أظمرضمف (1)
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وٓ إزاًمي ًمؾـجوؾمي، سمؾ رسمـام يمثـرت، وٓ  ،وٕن اًمغسؾ مـ همػم مس ٓ حيصؾ سمف اًمتـظقػ (1

ؾ ًمغـػم وحيـرم أن ُيـقؿؿ سمـدون طمو ـ ،يسؾؿ مـ اًمـظر، ومؽون اًمعدول إمم اًمتقؿؿ أومم يمام ًمق قمدم اعموء

   .عمو ومقف مـ اعمس :حمرم

   (.ـُخَْْثك ُمْنُِؾٍ ) :ؿقفف

ٕكــف ًمــقس سمرضمــؾ وٓ امــرأة، ومــال  :أن يـقّؿؿ :أن اخلـثـك اعمشــؽؾ شمؽــقن ـمريؼــي شمغســـقؾف :أي

   .إكام يقؿؿ، ويؼول ومقف مو ىمقؾ ومقام ؾمبؼف ،يغسؾف اًمرضمول وٓ اًمـسوء

َؾ مسٌِؿ ـٚؾر) :ؿقفف ٌَسِّ ُرُم أن ُي    (.َْفأو َيْدؾِ  ,اً وَُيْ

 .فأو يدومـ ،أو يتبع ضمـوزشمف ،أو يؽػـف ،أو حيؿؾف ،ٓ جيقز ًمؾؿسؾؿ أن يغّسؾ اعمقً اًمؽوومر

﮷ ) :أكـو هُنقـو قمـ اًمصالة قمغم اًمؽوومر سمؼقًمـف شمعـومم :وافًِٜ ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ے ۓ ۓ 

﯀ ﯁ ﮽ ﮾ ﮿  ﮻﮼      .(1)(﮸ ﮹﮺  

ـــف ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ) :وىمقًم

   .(2)(ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 .كػع مو يػعؾ ًمؾؿقً، ومغػمهو ممو هق دوهنو مـ سموب أوممواًمصالة أ -

َدِم َمـ ُيقاِريفِ  :بؾ ُيقاَرى) :ؿقفف ًَ    (.ف

 ؟إذا يمون اًمؽوومر ٓ يدومـ ذم مؼوسمر اعمسؾؿلم، ومامذا يػعؾ سمف :ىمد يؼقل ىمو ؾ

 :ـُ دومَ سملن حيػـر ًمـف طمػـرة ومقؾؼـك ومقفـو، صمـؿ ُيـ :ومنكف يقاريف ،إذا وضمد مـ أىمورسمف مـ يقاريف :ؿٚل

 .واراه همػمهؿ أطمدٌ  ؽل ٓ شمظفر را حتف، وهذا قمغم ؾمبقؾ اًمقضمقب، ومنن ل يقضمد مـ أىمورسمفًم

   .(3)سملهؾ سمدر طملم أًمؼوهؿ ذم اًمؼؾقى ^ومعؾ اًمـبل  :وافدفٔؾ

                                 
 (.81: )اًمتقسمي (1)

 (.113:)اًمتقسمي (1)

 (.1871« )مسؾؿ»و(، 519« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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 :^ؼـول ومإن قمؿـؽ اًمشــقخ اًمضـول ىمـد مـوت،  :طملم ىمـول ًمـف ًمعكم  ^وىمد ىمول اًمـبل 

ْٛ َؾَقاِرهِ »    .(1)شاْذَه

َده ,سِِف َشَسَ َظقرَتفوإذا َأَخَذ   ؽُ ) :ؿقفف ٔقنِ  ,وَجرَّ ًُ ه ظـ اف  (.وَشَسَ

 ؿمـرع أن ذم سمقون يمقػقي اًمغسؾ، وكبف ذم صػي اًمغسؾ إمم أمقر:  

 .مو سملم اًمسـرة إمم اًمريمبي :جيى قمؾقف أن يسؽم قمقرشمف طمول اًمغسؾ، واًمعقرة -1

  .ٕكف أسمؾغ ذم شمغسـقؾف وشمـظقػف :وً جيرده مـ صمقوسمف اؾمتحبوسم -1

ــلن يغســؾف ذم مؽــون مســتقر، يمغرومــي  :حى ؾمــؽم اعمقــً قمـــ اًمعقــقن أصمـــوء اًمغســؾيســت -3 سم

   .وكحقهو

ومقّطؾـع اًمــوس  ،أكف أطمػظ حلرمي اعمقً، ورسمام يمون سمف قمقى يسؽمه مـ اًمـوس ذم طمقوشمـف :وافًِٜ

   .مـ اًمشامشمي سمف وً ومقؽقن ذًمؽ كققم ،قمؾقف قمـد همسؾف، ورسمام يمون قمغم هقتي مؽروهي

َرُه فٌرِ ) :ؿقفف ُْ ًٍِغ   ُؽْسِِف ُحُوقُره وُي    (.ُم

توج ًمف قمـد اًمغسؾ أن حيضــر اًمغسـؾ، وإكـام اًمـذي حيضــر أكف يؽره عمـ ٓ حُي  :ممو يـبف قمؾقف -1

 ًِ ممــ ٓ طموضمـي - اهأو كحقه، أمو مــ قمـد ،إمو ًمصى ،ومـ حيتوج إًمقف ذم اًمغسؾ اًمغوؾمُؾ  همسؾ اعمق

  .وًمق يمون مـ أىمورسمف أو أسمـو ف ،ومنكف ٓ حيضـره -إًمقف

 أو اؾمقداد وضمف أو كحقه ،طمتك ٓ يطؾع قمغم ظمػويو اعمقً مـ ضمرح :وافًِٜ

ِكُ َبىَْف بِِرْؾٍؼ  ,ثؿ َيرؾُع رأَشف إػ ُؿْرِب ُجِقِشف) :ؿقفف ًْ    (.وَي

ًمقخـرج مـو ذم سمطــف مــ  :أن يرومع رأس اعمقً إمم ىمـرب اجلؾـقس، وٓ يبؾـغ سمـف اجلؾـقس -5

ًمقخـرج مـو ومقـف مــ كجوؾمـوت، ويؽـقن يمـؾ  :ده قمغم سمطــفسملن ُيِؿر  ي :ومضالت، ويعصـر سمطـف سمرومؼ

 .ذًمؽ سمرومؼ

                                 
(، 6311« )إوؾمط» ذم واًمطؼماين(، 199« )اًمـسو ل»و(، 3111« )وددا أسمق»و(، 1/153« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.3/179« )اسرواء» ذم إًمبوين وصححف(، 1/155« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل
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َّٛ ادِٚء حْٔئذٍ ) :ؿقفف ثُِر َص ُْ    (.وُي

ًمقزيؾ مـو خيـرج مــ اًمـجوؾمـوت قمــد قمصــر سمطــف ورومـع  :يؽثر صى اعموء قمـد رومع رأؾمف -6

   .رأؾمف

ُِْْٔجٔفِ ) :ؿقفف ًٜ ؾ ُِػي ظذ َيِده ِخْرَؿ    (.ثؿ َي

يمـام يسـتـجل احلـل،  ،يزيؾ أصمر اًمـجوؾمـيو ،ًمقؿسح ومرضمف هبو :يضع قمغم يده ظمرىمي ويؾػفو -7

  .ًمتال يؿس قمقرشمف :أو ىمػوز وكحقه ،ويؽقن ذًمؽ سمخرىمي قمغم يده

   (.وٓ َُيِؾي َمسي َظقرةِ َمـ فف شبُع شْغَ ) :ؿقفف

مــ ظمرىمـي أو ىمػـوز أو  إذا يمون اعمقً ومقق ؾمبع ؾمـلم ومقجى ًمؾؿغسؾ أن يضع قمغم يده طمـو الً 

  .س قمقرشمف سمال طمو ؾوٓ يؿ ،كحقه

  .ٕكف ٓ طمؽؿ ًمعقرشمف :ومنن يمون دون اًمسبع ضموز ًمف ذًمؽ

ٍٜ ) :ؿقفف سَّ شٚنَره إٓ بِخْرَؿ َّ ٛي أن ٓ َي  (.وُيْسَ َح

 .ؾ أن ٓ يؿسف إٓ سمحو ؾ مـ ظمرىمي وكحقهوسمؼقي اًمبدن همػم اًمعقرة يستحى ًمؾؿغسِّ 

   .ؾقث اًمبدنطمتك ٓ شم :ًمتـجقتف وظمرىميً  ،ًمبدكف ومقجعؾ ظمرىميً  :وظذ هذا •

ْدب) :ؿقفف َٕ ِٔف  ف ,وٓ ُيْدِخُؾ ادَٚء   ؾِٔفِ  ,ًٚ ثؿ ُيَقضِّ ٍِ ْٕ    (.وٓ   َأ

اعمضؿضـي وآؾمتـشـوق، ومـال يـدظمؾ اعمـوء ذم  امو قمـد :ف ًمؾصالة يمقوق سمعد ذًمؽ يقوتف -8

 .وٓ ذم أكػف ،ومؿف

ــف، وطمتـك إمم ضمقومف وملصمرت قمغم اًمغسؾ، ورسمام ظمرضمً سمعـد شمؽػق ٕكف رسمام وصؾ اعموء :وذفؽ

ومـرسمام طمريمـو  ،ٕن اًمػؿ وإكػ مـػذان ًمؾجـقف :ٓ شمتحرك اًمـجوؾمي ذم سمطـف إن يمون ىمد سمؼل ؿمـلء

 .مو ذم اًمبطـ إن يمون صمؿي ؿمـلء



 

 
 التعليل املكيع على  ساد املضتكيع

 
497 

ف) :ؿقفف َٕ َستُح أشتْٚ ّْ َٔ ْٔف ؾ  َ ٍَ قَفَ ْغِ بٚدِٚء بَغ َص ُِ ِْٔف َمْب ًَ ٓا ,وُيْدِخُؾ إِْصَب ٍُ ُٔتَْيِّ وٓ  ,و  َمِْْخَريتِف ؾ

 ُِ    (.ٓا ادٚءَ ُيْدِخ

سمام أكف ل يدظمؾ اًمػؿ وإكػ اعموء، ومنن ـمريؼي همسؾفام شمؽقن سملن يـدظمؾ إصـبعقف وقمؾـقفام  -9

   .ويؽقن ذًمؽ سمرومؼ ،وذم مـخريف ،صمؿ يؿسح أؾمـوكف ،اًمؼػوز أو اخلرىمي

ف) :ؿقفف َِ  (.ثؿ َيِْْقي ُؽْس

وإٓ ومـام ؾمـبؼ مــ  ،أن يـقي همسؾ اعمقً، وهذه اًمـقي يراد هبو أن يـقي هبو قمؿقم اًمغسؾ -19

 .ؼدم اًمػعؾتٕن اًمـقي شم :ٓسمد أن شمؽقن سمـقي -يموًمتـجقي واًمتقوتي-إقمامل

   .وإكام وضمبً اًمـقي قمغم اًمغوؾمؾ ًمتعذرهو قمغم اعمقً

ل) :ؿقفف ِّّ    (.وُيَس

شمؽقن اًمـقـي و ،اً وشمسؼط ؾمفق ،سمسؿ اهلل، وهذه اًمتسؿقي ًمؾقضمقب قمـد اعمذهى :أن يؼقل -11

   .واًمتسؿقي ىمبؾ اًمقوقء

ََٔ ف ؾَط) :قففؿ ْدِر رأَشف وحِلْ ِسُؾ بَرْؽَقةِ افسِّ ٌْ  (.وَي

  .سمعد ذًمؽ يغسؾ رأؾمف وحلقتف سموًمسدر -11

ؾ سمف ًمف رهمقة وًمف صَمَػؾ كقعٌ  :رُ ْد وافِس  ٕن اًمرهمـقة ٓ  :وموًمرهمقة يغسؾ هبو اًمرأس واًمؾحقـي ،ُيغس 

   .شمتعؾؼ سموًمشعر ومال يصعى إظمراضمفو، ويغسؾ سمؼقي اًمبدن سموًمثػؾ

   .ٕن ومقف مودة طموّدًة شمشبف اًمصوسمقن :اًمسدر وإكام ظمّص 

أن اًمسدر يؽـقن مـع  قـع اًمغسـالت اًمـثالث، ىموًمـف أمحـد وإؾمـحوق، وفمـوهره أكـف  :واظِؿ •

 .خيؾط ذم يمؾ مرة مـ مرات اًمغسؾ

ـَ ) :ؿقفف ف إيّ ََّ ِسُؾ ِص ٌْ ف ثالث ,ثؿ إَْيَسَ  ,ثؿ َي َِّ  (.ًٚ ثؿ ـ

ن  ومـن :طمـديٌ ُأمِّ قَمطِق ـيَ  :وافتدفٔؾ :سموًمشؼ إيؿـ سمعد ذًمؽ يبدأ سمغسؾ اًمبدن سموعموء ومقبدأ -13
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ـ  ذِم هَمْسـِؾ اسْمـَتِـفِ  ^ اهللَِرؾُمقَل  تٚ» :ىَموَل أَلُـ َٓ
ِ َِٔٚمْ َّ تٚ َوَمَقاِضتعِ  ,اْبتَدْأَن بِ َٓ صمـؿ اجلوكـى  (1)شاْفُقُضتقِء ِمْْ

   .إيسـر، صمؿ يػقض اعموء قمغم  قع سمدكف

وٓ يؽـرره إن ل  ،قء ومنكـف يؽـقن أول مـرةيػعؾ هـذا اًمتغســقؾ يمؾـف صمـالث مـرات، إٓ اًمقوـ

   .خيرج مـف ؿمـلء

يِ  :وافدفٔؾ ظذ اف ثِٔٞ ♦ َْكَصوِري  ْٕ ًْ  طمديٌ ُأمِّ قَمطِق َي ا طِمـلَم  ^ اهللَِدظَمـَؾ قَمَؾْقـَـو َرؾُمـقُل  :ىَموًَمـ

ًْ اسْمـَُتــُف، وَمَؼــوَل  َقــ ٚ َثاَلثتت» :شُمُقومِّ َٓ َْ ِْ ـْ َذفِتتَؽ  ,ًٚ أو ََخْستت ,ًٚ اْؽِستت َثتتَر ِمتت ـْ َـّ َذفِتتَؽ أو َأ  ,بِتتَاٍء َوِشتتْدرٍ  ,إِْن َرَأْيتتُ 

ُٚؾقر ـَ ِخَرةِ  ْٔ ـَ ِ  ا ِْ ًَ ُٚؾقرٍ  ًٚ أو صتٔئ ,اً َواْج ـَ ـْ   .(2)شِم

ةٍ َيَده ظذ َبْىِْف) :ؿقفف ري   ـؾِّ َمرَّ
ِّ    (.ُي

ًمؽـل خيـرج مـو ذم سمطــف إن  :ذم أصمـوء اًمغسؾ ُيَؿرخ يده ذم يمؾ مرة مـ اًمغسالت قمـغم سمطــف -11

   .وٓ خيرج سمعد ذًمؽ ،ل ؿمـلءيمون ىمد سمؼ

ََك) :ؿقفف    (.وفق َجَٚوَز افسْبعَ  ,ؾ٘ن مل َيَْْؼ بثالٍث ِزيَد ح ك َيْْ

وًمـق وصـؾً إمم ؾمـبع ول يــؼ، ومنكـف  ،إذا ل شُمـؼ اًمثالث ومنكف يزيد ذم اًمغسؾ طمتـك يـؼـل -15

ـْ َذفَِؽ » :حلديٌ أم قمطقي، وومقف :يزيد قمغم ؾمبع َثَر ِم ـْ  .شَأْو َأ

ًمقؼـػ  :اؾمتحى أن يزيد واطمدة ،ومنن أكؼك سمشػع يملرسمع أو ؾمً ،سيتور سموًمغسؾاًمسـي ا :ًمؽـ

  .قمغم وشمر

ِٜ إخرةِ ـٚؾقر) :ؿقفف ٌَسِ ُؾ   اف ًَ    (.وادَٚء احلٚرَّ وإصْٚنَ  ,اً وََيْ

   :سملكف يستحى أن جيعؾ ومقفو ،اًمغسؾي إظمػمة ُّتتؾػ قمـ همػمهو -16

ًمـتال  :سكوء اًمذي يغسـؾ سمـف اًمغسـؾي إظمـػمةوجُيعؾ ذم ا ،يدق ،ـمقى أسمقض :وهق ،يموومقر (1

   .يذهى سمف اعموء

                                 
 (.939« )مسؾؿ»و(، 167« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.939« )مسؾؿ»و(، 1153« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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 :واحلُّٜ مـ ـقن افُٚؾقر   آخر ؽسِٜ

 .ًمقؼوسمؾفؿ هبذا :ومقطقى اعمحؾ وىمً طمضقر اعمال ؽي ،أكف ـمقى اًمرا حي .1

 .أكف يصؾى اجلسد ويؼمده .1

 .ومال يسـرع إًمقف اًمػسود ،وومقف ـمرد ًمؾفقام سمرا حتف .3

 .ممو ومقف هذه اخلقاص أو سمعضفو ،م همػمه مؼومفومنن قمدم اًمؽوومقر ومقؼق 

إذا اطمتــوج إًمقـف سزاًمــي وؾمــخ ٓ يـزول إٓ سمــف، أو ًمشــدة سمـرد، ًمؽـــ ٓ شمؽــقن  :اعمـوء احلــور (1

   .طمرارشمف ؿمديدة

طمتـك يؽـقن  ،وهق ؿمجر يـبً ذم اًمصحراء يقـبس وُيـدقخ  :-سموًمضؿ أو اًمؽسـر- :إؿُمـون (3

 .طمبقبوت ًمؾغسؾ

عمو ومقـف مــ اًمتـظقـػ، وإن  :سزاًمي وؾمخ وكحقه ومقضعف :ـون ًمؾتـظقػإذا اطمتقٍ ًمأُلؿم :ومقؼقل

 .ل حيتٍ إًمقف ٓ يستعؿؾف

َٟ إفٔف) :ؿقفف ُؾ إذا اْح ِٔ َّ ًْ    (.واخِلالُل ُيْسَ 

 :وإزاًمي مو قمؾؼ هبو، ومقؼقل ،مو يؽقن ًمتـظقػ اسؾمـون وُّتؾقؾفو :اخِلالل

وكحقه، ومنكف يستعؿؾف، ومنن ل حيـتٍ  وً إذا اطمتقٍ إمم اخلالل، يمام ًمق رأى سملم أؾمـوكف وؾمخ -17

   .ومقؽقن مـ اًمعبٌ ،ًمعدم احلوضمي :إًمقف ومال يستعؿؾف

َُصي صٚرَبف) :ؿقفف ُؿ أطٚؾَِره ,وَي ِِّ ََ  (.وُي

وهـل اسسمـط  :يستحى ًمؾؿغسؾ أن يـظر ويتعوهد ؾمــ اًمػطـرة مــ اعمقـً طمـول همسـؾف -18

 .واًمشورب وإفمػور، ومنن يموكً ـمقيؾي اؾمتحى أظمذه وإٓ شمريمً

ُره) :ؿقفف ًَ ُح َص   (.وٓ ُيَسَّ

   .ًمؽقن ذًمؽ يمدي إمم شمؼطع اًمشعر :يؽره ًمؾؿغسؾ أن يسـرح ؿمعر اعمقً

   .سمال شمسـريح وً ويمذا ٓ يسـرح ؿمعر اعمرأة، وإكام يضػر ىمروك
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ُػ بثقٍب ) :ؿقفف    (.ثؿ ُيَْنَّ

ػـــف سمــال ًمؽــل ٓ يبتــؾ يمػـــف إذا يم :وافًِتتٜ :سمعــد اًمػــراغ مـــ همســؾف يـشــػف مـــ أصمــر اعمــوء (19

   .شمـشـقػ

َٜ ؿرونٍ ) :ؿقفف ُرهٚ ثالث ًَ ُر َص ٍَّ    (.وُيْسَدُل َوراَءهٚ ,وُيَو

 .يستحى أن ُيضػر ؿمعر اعمرأة وػو ر، وجيعؾف صمالث وػو ر، صمؿ جيعؾف مرظمك مـ ظمؾػفو

َٜ ُؿُرونٍ » :طمديٌ ُأمِّ قَمطِق َي وومقف ىموًمً :وافدفٔؾ ♦ َرَهٚ َثاَلَث ًَ ٚ َص َٕ ْر ٍَ َْْٔٚهَ  ,َؾَو ََ َٚوَأْف َٓ ٍَ ِْ  .(1)شٚ َخ

ـٍ ) :ؿقفف ْى َُ  (.وإن َخَرَج مْف رٌء بًَد شبٍع ُحِقَ ب

ومنكـف سمعـد ذًمـؽ  ،وذم يمؾ همسؾي خيرج سمعدهو كجوؾمي مـ ضمقومـف ،إذا همسؾ اعمقً ؾمبع همسالٍت 

   .ًمقؿـع اخلورج :ٓ يؽرر اًمغسؾ، سمؾ حيشق اعمخرج سمؼطـ

ِسْؽ ؾبِىٍِغ ُحر  ) :ؿقفف ّْ    (.ؾ٘ن مل َيْسَ 

   .اً طمر وً ومنكف يضع ـمقـ ،اخلورج ويستؿسؽ اعمخرج سموًمؼطـ إذا ل يـؼطع

   .ٕن ومقف ىمقة متـع اخلورج :ٓ رمؾ ومقف ،ـملم أسمقض ىمقي :وادراد بف

ِسُؾ ادحؾَّ ) :ؿقفف ٌْ ُٖ  ,ثؿ َي    (.وُيَقضَّ

 وـئسمعد ووع اًمؼطـ أو اًمطلم يغسؾ اعمحـؾ اعمتــجس سموخلـورج يموٓؾمـتـجوء ًمؾحـل، صمـؿ يق

 .ورشمف ـمفورة يمومؾيًمتؽقن ـمف :وً اعمقً وضمقسم

ْسَؾ ) :ؿقفف ٌُ ًِد اف    (.وإن َخَرَج بًَد َتٍُِْٔف مل ُي

 .إن ظمرج سمعد ذًمؽ يمؾف ومال يعقد اًمغسؾ

   :ؾٕٚحقال ثالثٜ إذن *

   .ومقجى همسؾ اعمحؾ وإقمودة اًمغسؾ ،أن خيرج مـف ؿمـلء ىمبؾ همسؾ ؾمبع واًمتؽػلم :إوػ

وىمبؾ اًمتؽػـلم، ومقجـى همسـؾ  ،هبو أن خيرج مـف ؿمـلء سمعد همسؾ ؾمبع وطمصؾ اسكؼوء :ٜافثٕٚٔ

                                 
 .قمؾقف متػؼ وهق ىمريبوً  ُّترجيف ؾمبؼ (1)
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   .وٓ يعقد اًمغسؾ ،اعمحؾ واًمقوقء

   .ومال يعود همسؾف ،أن خيرج مـف ؿمـلء سمعد اًمتؽػلم وًمق ىمبؾ اًمسبع :ٜافثٚفث

 ،مو ذم ذًمؽ مـ اعمشؼي، إذ حيتوج إمم إظمراضمف وإقمودة همسؾف وشمطققـى أيمػوكـف أو إسمـداألو :وافًِٜ

   .وهق ظمالف اًمسـي ذم اًمتعجقؾ ،ومقتلظمر دومـف

ُب ضِٔب) :ؿقفف رَّ ََ ُؾ باٍء وِشْدٍر وٓ ُي ٌَسَّ َحل  ُي ـَ  ٌٝ ِّٔ    (.ًٚ وُُمِْرٌم َم

ومقغسـؾ  :طمول إطمرامف، ومنكف يػعؾ سمف مثؾ مو يػعؾ سمـوحلل مــ اًمتغســقؾ وكحـقه مٌ رِ إذا موت حُمْ 

 .يمون أو أكثك اً ذيمر ٕكف حمرم :أو همػمه مـ أكقاع اًمطقى ،سمامء وؾمدر، ًمؽـ ٓ يقوع ومقف يموومقر

ـِ قَمب وٍس ىَموَل  :وافدفٔؾ ♦ َٜ » :طمديٌ اسْم َرَؾت ًَ ََْْٔا َرُجٌؾ َواؿٌِػ بِ َِ ِتِف َؾَقَؿَهتْ ُف,  ,َب ـْ َراِح إِْذ َوَؿتَع َظت

َْٖوَؿَهْ فُ  :أو َؿَٚل  قُه بَِاٍء َوِشتْدرٍ  :^َؿَٚل افَّْبِلي  .َؾ ُِ ُْتقُه ِ  َثتْقَبْغِ  ,اْؽِس ٍِّ ـَ ُِّْىتقهُ  ,َو َٓ ُحَ ترُ  ,َو ِّّ َٓ ُِّتَ وا َو

بِّٔ :َرْأَشفُ  َِ  ُم
ِٜ ََٔٚم

َِ ُٞ َيْقَم اْف ًَ ُف ُيْب َّٕ  .(1)«ًٚ َؾِ٘

وهـل  ،وىمد أظمذ اًمعؾامء مـ هذا احلديٌ أكف جيى دمـقبف مـو جيـى قمؾقـف اضمتـوسمـف طمـول إطمرامـف

   .حمظقرات اسطمرام

ٌر َخٔى) :ؿقفف ـَ َبُس َذ ِْ ٌَىَّك رأُشف ,ًٚ وٓ ُي َثك ,وٓ ُي ْٕ    (.وٓ َوْجُف ُأ

ٕهنـو حمظـقرات قمـغم  :حـرم ومنكـف ٓ يؾـبس اعمخـقط قمـغم اًمبـدن، وٓ يغطـك رأؾمـفًمق مـوت اعم

 .اعمحرم

عمو ؾمبؼ مـ أن اعمقً اعمحرم يتقىمك هموؾمـؾف ذم طمؼـف  :وٓ يغطك وضمف أكثك إذا ل يؿر هبو أضموكى

 .حمظقرات اسطمرام

 .ومنن يمون يؿر هبو أضموكى ومقجى أن يغطل وضمففو

ُؾ َصٌٓٔد ) :ؿقفف ٌَسَّ    (.وٓ ُي

 .إمم مو يتعؾؼ سموًمشفقد، وسملّم أكف ٓ يغسؾ قمـد مقشمف أؿمور

                                 
 (.1196« )مسؾؿ»و(، 1165« )اًمبخوري» ضمفأظمر (1)
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ؿْ » :ذم ؿملن ؿمفداء أطمد طمديٌ ضموسمر  :وافدفٔؾ ♦ ِٓ ْؿ ِ  دَِمتٚنِ ِٓ ِ قا ,َوَأَمتَر بِتَدْؾْ ُِ ت ٌَسَّ  ,َومَلْ ُي

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ  .(1)شَومَلْ ُيَهؾَّ َظ

 واحلُّٜ مـ ذفؽ:   

   .ألؿ شمعظقامً  -1 .إسمؼوء أصمر اًمشفودة قمؾقفؿ -1

وًمـتال يـزول قمــفؿ أصمـر  :اهلل سمُؽؾقمفؿ وضمراطموهتؿ، وىمد ضموء أن ريح دمفؿ اعمسؽ ًمقؾؼقا -3

   .اًمعبودة

اً ) :ؿقفف ِْ    (.وَمَ قٌل ُط

  .ومنكف ٓ يغسؾ ،أو قمدٌو أو سموغٍ  ،يمؿـ ىمتؾف ًمص وكحقه :مـ ىُمتؾ فمؾامً 

ـِ َزْيٍد  :وافدفٔؾ ♦ تقَ » :وً مرومققم طمديٌ ؾَمِعقِد سْم ُٓ ـْ ُؿ ِتَؾ ُدوَن َمٚفِتِف َؾ ٌٔد  َم ِٓ ـْ ُؿ ِتَؾ  ,َصت َوَمت

ٌٔد  ِٓ َق َص ُٓ ٌٔد  ,ُدوَن دِيِِْف َؾ ِٓ َق َص ُٓ ـْ ُؿ َِؾ ُدوَن َدِمِف َؾ ٌٔد  ,َوَم ِٓ تَق َصت ُٓ ـْ ُؿ ِتَؾ ُدوَن َأْهِِتِف َؾ ، واعمؼتـقل (2)شَوَم

سمخالف اعمطعـقن واعمبطـقن واًمغريـؼ  ،ذم قمدم اًمتغسـقؾ ذم اعمعريمي ومقلظمذ طمؽؿ اًمشفقد ،ؿمفقد فمؾامً 

 .(3)وكحقهؿ

   (.ًٚ إٓ أن يُقَن ُجُْب) :ففؿق

   .ومنكف يغّسؾ قمغم ضمـوسميإذا موت اًمشفقد وهق 

   .(4)مو ورد ذم ىمصي طمـظؾي أن اعمال ؽي همسؾتف :وافدفٔؾ

ـُ   ثِٔٚبِف) :ؿقفف ْزِد افسالِح و ,وُيْدَؾ َٕ    (.ِقدِ ظْفاْفتُج بًَد 

و معـف مــ اجلؾـقد ؿمفقد اعمعريمي يدومـ سمثقوسمف وسمدمف وضمراطموشمـف سمعـد أن يــزع مــف اًمسـالح ومـ

                                 
 (.1313« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 ذم واًمبقفؼل(، 1995« )اًمـسو ل»و(، 1111« )اًمؽممذي»و(، 1771« )داود أسمق»و(، 3/199« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.9/7« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 3/377« )اًمؽؼمى»

 . واًمعثقؿلم احلـوسمؾي، مـ ىمدامي واسمـ، اخلالل: واظمتورهو، ُيّغّسؾ ومنكف فمؾامً  ىمتؾ مـ أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (3)

 .اًمعثقؿلم: واظمتوره وهمػمه، اجلـى سملم ومرق ومال يغسؾ، ٓ أكف: أمحد اًمثوكقي اًمروايي (1)
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 ^ اهللَِأَمتَر َرُشتقُل » :َؿتَٚل  أن هذه ٓ شمدظمؾ ذم اًمثقوب، وىمد ورد قمـ اسمـ قمبـوس :وافًِٜ :واحلديد

ُؿ  ُٓ ْ َذ ُأُحٍد َأْن ُيَْْزَد َظْْ ََ ؿْ  ,ُِقدُ اْفتُج ِديُد وَ اْفتَح بِ ِٓ َٔٚهِبِؿْ  َوَأْن ُيْدَؾُْقا بِِدَمٚنِ
 .(1)شَوثِ

مؼدم قمـغم  -وهل هـو اًمـجوؾمي-ٕن درء اعمػسدة  :وذفؽ :فوومنن يمون قمغم سمدكف كجوؾمي ومقغسؾ

   .ضمؾى اعمصؾحي

هٚ) :ؿقفف ْرِ ٌَ ـَ ب ٍِّ ـُ    (.وإن ُشَِِبٓٚ 

   .يمغػمه مـ اعمقشمك ،، ومنكف جيى أن يؽػـ ذم همػمهووً ًمق أن اًمشفقد ؾُمؾبً مـف صمقوسمف ومبؼل قموري

   (.وٓ ُيَهذَّ ظِٔف) :ؿقفف

 .اًمشفقد ذم اعمعريمي ٓ يصغم قمؾقف

ـِ قَمْبـِد  :افدفٔؾو ؿْ » :، وومقـفاهللِطمديٌ ضَموسمِِر سْمـ ِٓ ْؿ ِ  دَِمتٚنِ ِٓ ِ ْ  ,َوَأَمتَر بِتَدْؾْ قا َومَل ُِ ت ٌَسَّ َومَلْ ُيَهتؾَّ  ,ُي

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ  .ل يصؾ قمغم ىمتغم أطمد ^ومػقف أن اًمـبل  (2)شَظ

أن اًمصـالة ؿمـػوقمي ًمؾؿصـغم قمؾقـف، واًمشـفقد يغػـر ًمـف يمـؾ ؿمــلء إٓ  :وفًؾ احلُّٜ   ذفتؽ

   .ًمقؼقم مؼوم اًمشػقع ًمف :ومال حيتوج، وٕن مؼوم اًمشفقد أرومع مـ أن يليت مـ هق دوكف مـزًمتفاًمديـ 

ِّٔ ) :ؿقفف َط ظـ َدابَّ ِف أو ُوِجَد َم ََ    (.وٓ َأَثَر بف ًٚ وإن َش

إذا ؾمؼط ذم اعمعريمي ِمـ داسمتف ومامت سمغػم ومعؾ اًمعدو، ومنكف يغسؾ ويصغم قمؾقـف، ويمـذا ًمـق مـوت 

   . قمؾقفطمتػ أكػف ومقغسؾ ويصغم

 ،أن إصؾ وضمـقب اًمغسـؾ ومـال يسـؼط يؼـلم وضمـقب اًمتغســقؾ سموًمشـؽ ذم مسـؼطف :وافًِٜ

   .وهق اًمشفودة ذم اعمعريمي

                                 
(، 1/11« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1515« )موضمف اسمـ»و(، 3131« )داود أسمق»و(، 1/91« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/119« )احلبػم اًمتؾخقص» ذم طمجر اسمـ إؾمـوده وعػو

 (.1313« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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ُٖـَِؾ ) :ؿقفف    (.أو ُْحَِؾ ؾ

إذا أصـقى اسكسون ذم اعمعريمي سمجرح ول يؿـً، صمـؿ أيمـؾ صمـؿ مـوت سمعـد ذًمـؽ، ومنكـف ٓ يلظمـذ 

  .ومقغسؾ ويصغم قمؾقف ،أطمؽوم اًمشفقد ذم اًمدكقو

أن يمقكف أيمؾ ومفذا يدل قمغم أكف سمف طمقوة مستؼرة، وؾمعد سمـ معوذ مُحؾ سمعد إصـوسمتف، صمـؿ  :وافًِٜ

  .ومغسؾ وصكم قمؾقف ،مـفو اً موت متلصمر

   .وهذا احلؽؿ ؾمقاء محؾ مـ مؽون اعمعريمي أو ل حيؿؾ ومال ومرق

َ ظِٔف ًٚ أو ضَٚل بَُٚؤه ُظْرؾ) :ؿقفف َؾ وُصعِّ    .(ُؽسِّ

   .ومقغّسؾ ويصغم قمؾقف ،ومنكف يلظمذ طمؽؿ همػم اًمشفقد ،تفإذا ـمول سمؼوؤه سمعد إصوسم

 ،ومُحؿـؾ ًمؾؿسـجد ،اخلـدق يقمَ  طملم أصوسمف ؾمفؿٌ   مو وىمع ًمسعد سمـ معوذ :ذاْلوُمٚ يدل 

   .(1)^ومصغم قمؾقف اًمـبل  ،ومؽٌ ومقف مدة، صمؿ موت سمجراطمف

َ ) :ؿقفف َؾ وُصعِّ ٍر ُؽسِّ ُٓ َٜ َأْص َغ أربً َِ ُط إذا َب َْ  (.وافسَّ

  .ؾمؼط مـ سمطـ أمف ؿؾ إذااحلَ  :وجيقز اًمػتح واًمضؿ ،ـر اًمسـلمسمؽس :افِسَط

  .أو ٓ وً ٕكف ىمد كػخ ومقف اًمروح، ؾمقاء اؾمتفؾ صورظم :ٕرسمعي أؿمفر ومليمثر يصغم قمؾقف ؼطُ وموًمِس 

ْٔتفِ » :، وومقـفطمـديٌ اعمغـػمة سمــ ؿمـعبي  :وافدفٔؾ ♦ َِ ُط ُيَهتذَّ َظ َْ ت َوُيتْدَظك فَِقافَِدْيتِف  ,َوافسِّ

َّ بِ  رَ ْٚفت ٍِ ٌْ ِٜ ْْحَ  َوافرَّ
 .(2)شةِ

 :سمـؾ ُيؾـػ ذم ظمرىمـي وُيـدومـ ذم أي مؽـون ،أمو إذا ؾمؼط ًمدون أرسمعي أؿمفر، ومنكف ٓ يصغم قمؾقف

 .ٕكف ىمطعي حلؿ يمسو ر اجلامدات

                                 
 (.1769« )مسؾؿ»و(، 163« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 اسمـ»و(، 1911« )اًمـسو ل»و(، 1951« )اًمؽممذي»و(، 3189« )داود أسمق»و(، 39/119« )أمحد» أظمرضمف (1)

 .ححفوص( 1/363« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 1597« )موضمف
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ؿَ ) :ؿقفف ِّّ ف ُي ُِ َر ُؽْس ذَّ ًَ    (.وَمـ َت

   :إذا شمعذر شمغسـقؾ اعمقً ومنكف ُيقّؿؿ، وشمعذر شمغسـقؾف يؽقن ذم طموًمتلم

َ صمؿ ُص  ؿَ ؿِّ ؿ، ومنن يُ دم وضمقد اعموء، وطمقـفو يقؿّ قمـد قم :إوػ ذم  مـوءٌ  دَ ضِمـوىمبـؾ دومــف وُ  ،قمؾقف كمِّ

   .وشمعود اًمصالة قمؾقف ،وضمى همسؾف ،ذًمؽ اعمؽون

ٕن ضمؾـده  :أو يمقكف اطمؽمق وٓ يؿؽـ همسـؾف ،إمو ًمؽقكف ىمد متزق :قمـد شمعذر اؾمتعامًمف :افثٕٜٚٔ

  .ومنكف يقؿؿ ،يتؿزق

   .وهق اًمتقؿؿ سموًمؽماب ،سموعموء اكتؼؾ إمم سمدًمف أكف عمو شمعذر همسؾف :وافًِٜ ♦

ـْ َحَسْ) :ؿقفف    (.ًٚ وظذ افٌِٚشِؾ َشْسُ مٚ رآه إن مل يُ

يسقء مـ اؾمقداد وضمف أو همـػم ذًمـؽ ممـو ىمـد يؼـع ًمـبعض  اً إذا رأى اًمغوؾمؾ قمغم مـ يغسؾف أمر

ورسمـام شمريمـقا  ،اً ؾمـقءًمتال يظـ اًمـوس سمف  :اً ومنكف يؾزمف أن يسؽمه قمؾقف، وٓ خيؼم سمذًمؽ أطمد :إمقات

  .قمؾقف اًمصالة

 إٓ أكف يستثـك مـ ذًمؽ طموًمتون:   

ومقحـذروا مـــ  ،ومقبـلم ذًمـؽ ًمؾـــوس ًمقعؾؿـقا ؾمـقء ظمومتتــف ،سمبدقمــي اً أن يؽـقن مشـفقر :إوػ

   .مـفجف

س، ويمـؿ لومـال سمـ :سمدون ذيمـر اؾمـؿ، وٓ يؿؽــ ٕطمـد أن يعرومـف إذا يمون اسظمبور ُمبفامً  :افثٕٜٚٔ

   .ء ظمومتي سمعض اًمعصوة ول يعرومقهؿاشمعظ اًمـوس مـ ذيمر ؾمق

يمــقر وضمـف أو كحـقه، ومقجـقز إفمفـوره ًمقـؽمطمؿ  ،وقمالمي ظمـػم ،أمو إن يمون اًمذي رآه أمر ظمػم

 .ويؽثر اعمصؾقن قمؾقف، واؾمتحى  ع مـ أهؾ اًمعؾؿ اسفمفور ،قمؾقف

 

 

 



  

 
 اجليةةةةةةةةةةةةةةةا شكتةةةةةةةةةةةةةةةاب 

 
506 

 يف الكفً لةةةةةةفص

 :ؿٚل ادٗفػ 

م] دَّ ََ ُٛ َتٍُُْٔف   مٚفِف ُم ٍَُ تف ,ـٍ وؽتِرهظتذ َدْيت ًٚ ََيِ َٕ َزُمتف  ِْ تَذ َمتـ َت ًَ ـْ فتف متٌٚل َؾ إٓ  ,ؾت٘ن مل يُت

ـُ امَرَأتِتتف تت ٍَ ـَ َزُمتتُف  ِْ ٛي َتٍُتتُغ َرُجتتٍؾ   ثتتالِث فٍتتٚنَػ بتتٔضٍ  ,افتتزوَج ٓ َي تترُ  ,وُيْستتَ َح َّّ ثتتؿ ُتْبَستتُط  ,َُتَ

ُؾ  ,بًُوٓٚ ؾقَق بًضٍ  ًَ َِ  ,ْقُط ؾٔا بَْٔٓٚاْفتَح وَُيْ ِْ ـٍ بتَغ  ًٚ ٔثتؿ ُيقَضتُع ظِٔٓتٚ ُمْستَ  تُؾ مْتف   ُؿْىت ًَ وَُيْ

ْٔفِ   ََٔ َ تف ,أْف َٕ ِٜ وَمَثٚ ْٔت  ََٔ تُع أْف َّ ُٜ افىْرِف ـٚف يبَّتِٚن ََتْ ٌٜ َمنَقؿ تُؾ افبتٚؿل ظتذ َمْٚؾِتِذ  ,وُيَندي ؾقَؿٓٚ ِخرؿ ًَ وَُيْ

ِف وَمقاِضِع ُشجقدِه ِٓ ـٌ  ,َوج ف ؾَحَست ِي َٛ ـ ِّٔ ِٔتٚ ظت ,وإن ُض ًُ  اف
ِٜ ٍٚؾت ِِّ ـِ ثتؿ ُيتَردي َضتْرُف اف ِف إيّت َِّ  ,ذ ِصت

ُٜ ـذفؽ ,وُيَردي َضْرُؾٓٚ أَخُر مـ ؾقؿِف ُٜ وافثٚفث تُدهٚ  ,ثؿ افثٕٚٔ َِ ًْ ُؾ أـثُر افٍٚضِؾ ظتِذ رأِشتف ثتؿ َي ًَ وَُيْ

ؾي   افَزِ  ـَ   ,وُحَ ٍِّ ـُ ٍٜ جٚزَ  وإن     .ؿٍّٔص وِمْئَزٍر وفٍِٚؾ

ِٜ أثتتقاٍب  ـُ ادتترأُة   َخستت تت ٍَّ َُ ُٛ ثتتقٌب َيْستتُسُ  ,وفٍِتتَٚؾَ ْغِ  ,ٔصٍ وَؿّتت ,وَِختتٚرٍ  ,إزارٍ  :وُت وافقاجتت

ًَف  .[مجٔ

ؾ ذيمـر سمعـد ذًمـؽ ّسـغَ عمو ذيمر اعممًمػ مو يتعؾؼ سمغسؾ اعمقً وصػي اًمتغسـقؾ، ومـ هـق اًمـذي يُ 

ؾ حيتوج أن إمم اًمتؽػلم :اًمؽػـ    .ٕن اًمذي هُمسِّ

ُٛ َتٍُُْٔف) :ؿقفف    (.ََيِ

   .ومو يؽػـ وُيؾػ سمِِف اعمقًِّ مـ صمقوٍب وكحقه :افٍُـ

   .ًمػ اعمقً ذم صمقب ومليمثر :واف ٍُغ

ْٔفِ » :^ ؼقًمفًم :واضمى قمغم اًمؽػويي :وحُؿ اف ٍُغ ُْقُه ِ  َثْقَب ٍِّ ـَ  .(1)شَو

م) :ؿقفف دَّ ََ ـٍ وؽِره ًٚ   مٚفِف ُم    (.ظذ َدْي

 ذم اًمتؽػلم مسو ؾ: 

   .اًمؽػـ يؽقن مـ مول اعمقً :إوػ

                                 
 (.1196« )مسؾؿ»و(، 1851« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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ُْقُه ِ  َثْقبَ » :^ ىمقًمف :وافدفٔؾ ٍِّ ـَ شْٔفِ َو
  .وملووف اًمثقسملم ًمؾؿقً (1)

قمـغم اعمقـً واًمقصــقي واسرث، ومفـق أول اًمـذي  اًمؽػـ يؼدم ؿمـراؤه قمغم اًمـديـ أن :واظِؿ •

َُقا ظذ وجقب تٍُتغ » :إمقر اعمتعؾؼي سموًمؽميمي سموس وع، ىمول اسمـ هبػمة ٍَ َّ َواتَّ َوَإٔتف مَتدم  ,ِّٔٝاْفتت

   .(2)شظذ افّديـ َواْفَقَرَثٜ

ٍَُ ف ؾ٘ن مل) :ؿقفف َٕ َزُمف  ِْ َذ َمـ َت ًَ ـْ فف مٌٚل َؾ    (.يُ

ـؽَ ومالسمـس يُ  وٓ صمقوٌب  إذا ل يؽـ ًمؾؿقً موٌل  :افثٕٜٚٔ هبـو، ومنكـف جيـى أن ُيشـؽمى ًمـف يمػــ  ـُ ػ 

وهـؿ إصـقل وإن قمؾـقا، واًمػـروع وإن كزًمـقا،  :وممكي ًمتجفقزه، ويؼقم سموًمشـراء مـ شمؾزمف كػؼتـف

   .ويليت سمقوهنؿ ذم اًمـػؼوت

ـُ امَرَأتِفإ) :ؿقفف ٍَ ـَ َزُمُف  ِْ    (.ٓ افزوَج ٓ َي

ومنكـف مـع أكـف شمؾزمـف اًمـػؼـي  :اًمـزوج -مـ يمقن اًمؽػـ يؾزم مـ شمؾزمف اًمـػؼـي-يستثـك ممو ؾمبؼ 

 .وً وًمق يمون همـق ،ًمزوضمتف إٓ أكف ٓ يؾزمف يمػـفو إذا موشمً

ىمـد  ٕضمـؾ اًمزوضمقـي ومتؽقــف مــ آؾمـتؿتوع هبـو، وهـذا :أن يمسقهتو وضمبـً قمؾقـف :وافًِٜ ♦

 .(3) وملصبحً يموٕضمـبقي ،اكؼطع سموعمقت

ٛي َتٍُُغ َرُجٍؾ   ثالِث فٍٚنَػ بٔضٍ ) :ؿقفف    (.وُيْسَ َح

 .ذم وصػ اًمؽػـ :اًمثوًمثي

   .يسؽم  قع اًمبدن إٓ رأس اعمحرم ،وملىمؾ مو يؽػـ سمف اًمرضمؾ صمقب واطمد :ذم قمدده :أوًٓ 

 . قع سمدكف ، يؾػ يمؾ واطمٍد مـفو قمغمأصمقاب يوإومضؾ أن يؽػـ سمثالصم -

ٍٜ  ^ اهللَِأنَّ َرُشقَل » :طمديٌ قمو شي :وافدفٔؾ  َٔ
ِٜ َأْثَقاٍب َيَإِ ـَ ِ  َثاَلَث ٍِّ ٍٜ  ,ـُ َّٔ

ـْ  ,بِتٍٔض َشتُحقفِ ِمت

                                 
 (.1196« )مسؾؿ»و(، 1851« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.1/179) هبػمة ٓسمـ «اًمعؾامء إ ؿي اظمتالف»: اكظر (1)

 .واًمعثقؿلم، اًمسعدي: واظمتورهو، شمـؼطع ل اًمزوضمقي قمال ؼ ٕن: يمػـفو يؾزمف أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (3)
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ْرُشٍػ  ٌٜ  ,ـُ َٓ ِظَاَم ٌٔص َو ِّ َـّ َؿ ِٓ َْٔس ؾِٔ  .(1)شَف

 .أصمقاب يويؽره أن شمزاد ًمؾرضمؾ قمـ صمالصم

ذم وصـػ يمػــ اًمـبـل  حلـديٌ قمو شـي :صمقاب سمـقضيستحى أن شمؽقن هذه إ :ذم ًمقكف :ًٚ ثٕٚٔ

^. 

ـِ قَمب وس ََٔٚض » :وً مرومققم وحلديٌ اسْم ْؿ اْفَب ُُ َٔٚبِ
ـْ ثِ ؿْ  :اْفَبُسقا ِم ُُ َٔٚبِ

ـْ َخْرِ ثِ َٚ ِم تٚ  ,َؾ٘هِنَّ َٓ ُْتقا ؾِٔ ٍِّ ـَ َو

ؿْ  ـُ  .وًمق يمػـ ذم همػم إسمقض ضموز، (2)شَمْقَتٚ

رُ ) :ؿقفف َّّ  (.َُتَ

   .ًمقعؾؼ هبو اًمبخقر :بخر إيمػونيستحى أن شم :شمطققبف :ًٚ ثٚفث

ْرُتُؿ » :طمديٌ ضموسمر  :وافدفٔؾ ♦ َّ إَِذا َأمْجَ َٝ اْفتت ِّٔ
َٖمْجُِروُه َثاَلثت ,(3) ، وٕن هـذه قمـودة (4)شًٚ َؾت

   .احلل

َِٔٚب » :ىمول اسمـ اعمـذر
َٚر ثِ ِؿ َيْسَ ِحبيقَن إمِْجَ ِْ

ًِ ـْ َأْهِؾ اْف ُظ َظُْْف ِم ٍَ ْح َٕ ـْ  ؾي َم ـُ َّ َو ِٝ اْفت  .(5)شِّٔ

ُؾ  ,ثؿ ُتْبَسُط بًُوٓٚ ؾقَق بًضٍ ) :ؿقفف ًَ    (.ْقُط ؾٔا بَْٔٓٚاْفتَح وَُيْ

 ـمريؼي اًمتؽػلم: 

ٕن قمـودة احلـل  :وشمػّؾ ومقق سمعض، ويؽقن أطمسـفو هـق إقمـغم ،شمبسط إيمػون وشمػرش -1

   .أن جيعؾ أـمقى صمقوسمف مو يبدو وهق أقمالهو

                                 
 (.911« )مسؾؿ»و(، 1161« )اًمبخوري» رضمفأظم (1)

« موضمف اسمـ»و(، 5113« )اًمـسو ل»و(، 1915« )اًمؽممذي»و(، 3878« )داود أسمق»و(، 1/91« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (. 1/671« )اعمـػم اًمبد» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 1/351« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 1171)

 .سموًمطِّقى سمخرشمف إذا: وَ َرشُمف اًمثقَب  َأ رُت  مـ :«اعمقً أ رشمؿ إذا»: ىمقًمف: اًمسـدي ىمول (3)

« اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 3931« )طمبون اسمـ»و(، 1399« )يعغم أسمق»و(، 11/111« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1/957« )إطمؽوم ظمالصي» ذم اًمـقوي وصححف(، 3/195« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/355)

 (.5/369) اعمـذر ٓسمـ «إوؾمط»: اكظر (5)
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 .ـع ًمؾؿقً ظموصيأظمالط مـ ـمقى ُيص :جيعؾ احلـقط سمقـفو، واحلـقط -1

َوَٓ » :ذم طمـديٌ اسمــ قمبـوس اعمتؼـدم ^ًمؼـقل اًمـبـل  :وموحلـقط يذر سمـلم اًمؾػـو ػ وإيمػـون

ُِّْىقهُ    .ومدل قمغم أن مـ قمودهتؿ ووع احلـقط ًمؾؿقً ،(1)شُحَ

ٔ) :ؿقفف َِ ِْ    (.ًٚ ثؿ ُيقَضُع ظِٔٓٚ ُمْسَ 

قمقرشمف أصمـوء محؾـف سمعد ذًمؽ يمشمك سموعمقً ويقوع قمغم اًمؾػو ػ وهق مستؾؼل، وجيى ؾمؽم  -3

   .ًمتال شمبدو قمقرشمف أو ؿمـلء مـفو :ًمأليمػون سمثقب

ْٔفِ ) :ؿقفف  ََٔ ـٍ بَغ أْف ُؾ مْف   ُؿْى ًَ  (.وَُيْ

ًمؽـل يـرد مـو خيـرج قمــد تريؽـف  :يقوع ؿمـلء مـ احلـقط ذم ىمطـ، صمؿ يضعف سمـلم أًمقتـف -1

   .واحلؿؾ واًمقوع ،طمول اًمتؽػلم

ُٜ ) :ؿقفف ٌٜ َمنَقؿ َ ف وُيَندي ؾقَؿٓٚ ِخرؿ َٕ ِٜ وَمَثٚ ْٔ  ََٔ ُع أْف َّ    (.افىْرِف ـٚف يبَِّٚن ََتْ

 ويسـؿك ،يسـؽم اًمعـقرة اعمغؾظـي ومؼـط ،ؾمـروال صغػم سمؼدر ؿمـؼم -سموًمضؿ واًمتشديد- :اف بٚن

   .اًمسـروال اًمصغػم قمـد سمعضفؿ

ومتؽـقن قمـغم  ،ويشـدهو قمـغم أًمقتقـف ومقوـع سمقًمـف ،خرىمـي مشـؼقىمي اًمطـرفسمإكـف يـليت  :ومقؼقل

د      .وُّتػل را حتف سمرا حي احلـقط ،مو خيرج اًمسقأشملم ًمؽَمُ

ِف وَمقاِضِع ُشجقدِه) :ؿقفف ِٓ ُؾ افبٚؿل ظذ َمْٚؾِِذ َوج ًَ    (.وَُيْ

قمقــوه  :وجيعؾـف قمـغم مـوومـذ وضمفـف وهـل ،وً ويضع قمؾقف طمـقـم ،سمؼطـ وً سمعد ذًمؽ يليت أيض -5

   .ٕن ذًمؽ يؿـع مـ دظمقل األقام مـفو :وأذكوه وومؿف ،ومـخراه

 وً شمشــريػ :وضمبفتف وأكػـف وأـمـراف ىمدمقـف ،ريمبتوه ويداه :وهل ،ع ؾمجقدهقمغم مقاو ويمذًمؽ

   .وًمؽقهنو خمتصي سموًمسجقد ،ألو

                                 
 (.1196« )مسؾؿ»و(، 1165« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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ـٌ ) :ؿقفف ف ؾَحَس ِي َٛ ـ ِّٔ    (.وإن ُض

 ًمق أكف ـمقى  قع سمـدن اعمقـً سموًمطقـى ومفـذا أطمســ، ويـروى ىمريـى مــ هـذا قمــ اسمــ قمؿـر

   . سمدن اعمقًسمحقٌ ٓ يمصمر قمغم ،اً ، ًمؽـ يؽقن هذا اًمطقى سمورد(1)وأكس 

ـِ ) :ؿقفف ِف إيّ َِّ ِٔٚ ظذ ِص ًُ  اف
ِٜ ٍٚؾ ِِّ ُٜ  ,وُيَردي َضْرُؾٓٚ أَختُر متـ ؾقؿِتف ,ثؿ ُيَردي َضْرُف اف ثتؿ افثٕٚٔت

ُٜ ـذفؽ    (.وافثٚفث

ـِ  -6 ِف إْْيَؿـ َػووَمـِي اًمُعْؾقــو قَمـغَم ؿِمــؼِّ صمــؿ َيـرّد ـَمَرومفــو أظمـر إمم ؿمــؼف  ،سمعـد ذًمــؽ يـردخ ـَمــَرف اًمؾِّ

 .وً صمؿ اًمث وًمَِثي أيض ،صمؿ يػعؾ سموًمؾػوومي اًمث وكَِقي يمذًمؽإيسـر، 

ُؾ أـثُر افٍٚضِؾ ظِذ رأِشف) :ؿقفف ًَ    (.وَُيْ

يؽقن ومقف ىمامش ومووؾ قمـ اًمبدن، ومقـبغل أن جيعـؾ اًمػووـؾ مــ اًمؽػــ  وً أن اًمؽػـ هموًمب :أي

   .وٕكف أطمؼ سموًمسؽم مـفو :ًمشـرف اًمرأس قمغم اًمرضمؾلم :مـ ضمفي رأس اعمقً

وٓ  ،ؾخ َػــًْمقصـػم اًمؽػــ يمـوًمؽقس ومـال يَ  :وجيؿعف ،يليت سموًمػووؾ وجيعؾ قمغم وضمفف سمعد ذًمؽ

  .يـتشـر قمـد محؾف

ؾي   افَزِ ) :ؿقفف ُدهٚ وُحَ
َِ
ًْ  (.ثؿ َي

   .سمعد ذًمؽ يعؼد اًمؾػو ػ ويرسمطفو طمتك تؾ ذم اًمؼؼم إذا ووع اعمقً ومقف -7

َْٔؿ بْ  ^أن افْبل » :مو ُروي :واًمدًمقؾ ًَ ُٕ ٔتفِ َأْدَخَؾ  ٍِ َٜ بِ ت َِّ َِخ ْٕ َزَد ا َٕ ْزَ َو ََ لَّ اْف
ًِ َْصَج ْٕ ًُقدٍ ا  ,شـَ َمْس

 .(2)َيْعـِل اًْمُعَؼدَ 

ـَ  ) :ؿقفف ٍِّ ـُ ٍٜ جٚزَ  وإن     (.ؿٍّٔص وِمْئَزٍر وفٍِٚؾ

 .وهق مو يسؿك أن اًمثقب ،اًمثقب ًمف أيمامم :افَّٔص

                                 
ـَ  أن»: وومقف(، 3/111« )اًمرزاق قمبد»: اكظر (1) ًَ  ُيَطقُِّى  يَمونَ  قُمَؿرَ  اسْم  أيب اسمـ»و، «َذُروراً  قَمَؾْقفِ  َيُذرخ ، سمِوعْمِْسِؽ  اعْمَقِّ

 (.156 /3« )ؿمقبي

( 3/197« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 3/16« )ؿمقبي أيب اسمـ»و(، 391صـ« )اعمراؾمقؾ» ذم داود أسمق أظمرضمف (1)

 .مرؾمالً 



 

 
 التعليل املكيع على  ساد املضتكيع

 
511 

   .ويؽقن أؾمػؾ اًمبدن ،مو يمشمزر سمف :وادئزر

ٍٚؾٜ ُِ    .غم  قع اًمبدنمو ُيؾػ قم :واف

   .وًمق يمون قمـده ًمػو ػ ،جيقز أن يؽػـ اعمقً ذم هذه اًمثالصمي :ومقؼقل

ـَ  اهللَِظْبتَد  ^ َأَتك افَّْبِلي » :ىمول طمديٌ ضموسمر  :ويدل فف ♦ تَد َمتٚ ُدؾِت ًْ ـَ ُأيَب  َب َْٖخَرَجتفُ  ,ْبت  ,َؾ

فِ  َِ ـْ ِري َٞ ؾِِٔف ِم ٍَ َٔهفُ  َوَأْفَبَسفُ  ,َؾَْ ِّ    .(1)شَؿ

  .(2)^ـ اًمـبل ػِّ يمام يمُ  ،ًمػو ػ :أي ،قكف ذم صمالصمي أصمقاب سمقضًمؽـ إومضؾ يم

ِٜ أثقاٍب ) :ؿقفف ـُ ادرأُة   َخس ٍَّ َُ    (.وفٍَِٚؾَ ْغِ  ,وَؿّٔصٍ  ,وَِخٚرٍ  ,إزارٍ  :وُت

  .يمػـ اعمرأة يزيد قمغم يمػـ اًمرضمؾ، ومُقسـ ألو أن شُمؽػـ ذم مخسي أصمقاب

ًَ ىَمـو ٍػ اًمث ؼَ  :ودفٔؾ ذفؽ ♦ ًْ طمـديٌ ًَمـْقغَم سمِـْـ َٝ » :ِػق ـَي ىَموًَمـ ُثتقٍم بِْْت ِْ ـُ تَؾ ُأمَّ  ـْ َؽسَّ َّ ُٝ ؾِتٔ ْْت ـُ

تٚ َرُشتقُل  ^ اهللَِرُشقِل  َٕ ُل َمٚ َأْظَىٚ َٚن َأوَّ َُ ٚ, َؾ تَاَر, ُثتؿَّ  ^ اهللِِظَْْد َوَؾُِٚتَ
ْرَد, ُثتؿَّ اخْلِ تَٚء, ُثتؿَّ افتدِّ ََ

احْلِ

 ْٔ ُد ِ  افثَّْقِب ا ًْ ْٝ َب , ُثؿَّ ُأْدِرَج َٜ ٍَ َح ِْ
ِ ْٝ  .َخرِ ادْ تٚ  ^ اهللَِوَرُشتقُل  :َؿَٚفت َٓ ُْ ٍَ ـَ تُف  ًَ َجتٚفٌِس ِظْْتَد اْفَبتِٚب َم

 .(3)شًٚ َثْقب ًٚ ُيَِْٚوُفََْٚهٚ َثْقب

   .«اًمؼؿقص :واًمدرع ،اسزارُ  :ؼوءاحلِ » :ىمول أمحد

 .ًمزيودة قمقرهتو، ومؽذًمؽ سمعد اعمقت :وٕن اعمرأة شمزيد ذم طمول طمقوهتو قمـ اًمرضمؾ ذم اًمسؽم

ُٛ ) :ؿقفف ف وافقاج ًَ    (.ثقٌب َيْسُسُ مجٔ

أو  اً أو امـرأة، صـغػم ؾمقاء يمـون اعمقـً رضمـالً  ،ذم اًمؽػـ صمقب واطمد يسؽم  قع اًمبدناعمجزئ 

 .اً يمبػم

                                 
 (.1773« )مسؾؿ»و(، 1179« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.911« )مسؾؿ»و(، 1161« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

« اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1519« )إوؾمط» ذم واًمطؼماين(، 3157« )داود أسمق»و(، 15/196« )أمحد» أظمرضمف (3)

 (.3/173« )رواءاس» ذم إًمبوين ووعػف(، 1/6)
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 وخالصٜ افَقل   افٍُـ: 

 .اًمرضمؾ جيزي صمقب واطمد يسؽم  قعف، ويستحى صمالصمي أصمقاب -1

 .جيزي صمقب واطمد يسؽم  قعفو، ويستحى إمم مخسي أصمقاب اعمرأة -1

  .اًمصبقي جيزي صمقب واطمد يسؽم  قعفو، ويستحى صمالصمي أصمقاب -3

 .اًمصبل يستحى صمقب واطمد يسؽم  قعف، ودمقز اًمزيودة -1
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 لةةةةةةفص

 :ؿٚل ادٗفػ 

ُٜ أن يَقَم اإلمُٚم ظَْد َصْدِره] َّْ ُ أربًت ,وظْتَد َوَشتىِٓٚ ,افسي تزِّ َُ ذِ  ,ًٚ وُي تقي ًَ  :َيَترُأ   إُوػ بًتَد اف َّ

 َٜ دِ  ^وُيَهتتعِّ ظتتذ افْبتتلِّ  ,افٍٚحتت ٓي  ـٚف ََّنتت
ِٜ ِٜ ؾَٔتتقُل  ,  افثٕٚٔتت َِّْٔتتٚ » :وَيتتدُظق   افثٚفثتت تتْر حِلَ

ٍِ افِٓتتؿَّ اْؽ

َِْٚ ِّٔ برِٕٚ ,وصِٚهِدٕٚ وؽٚنِبِْٚ ,وَم ـَ ٚ ,وَصٌرِٕٚ و َٕ َثٚ ْٕ ِرٕٚ وُأ ـَ تٚ ,وَذ َٕ َبَْٚ وَمثقا َِ ََ ُؿ ُمْْ َِ ًْ َٝ ظتذ  ,إٕؽ َت وإٔت

ُٓ  ,ؿديرٌ ـؾِّ رٍء  ِٜ افِ تَّْ ْحِٔتِف ظتذ اإلشتالِم وافسي
َٖ َْٔ تف مْتٚ َؾ َٔ تُف ظِتٔٓا ,ؿَّ َمـ َأْح َْٔ تف ِمَّْتٚ َؾَ َقؾَّ  ,وَمتـ َتَقؾَّ

 ُٓ تفُ افِ ْر فتف واْرَْحْ
ٍِ ُزَفتف ,وظٚؾِتِف واْظتُػ ظْتف ,ؿَّ اْؽ ُٕ تِرْم  ـْ تف ,وَأ َِ ِٟ  ,وَأْوِشتْع ُمْدَخ ُف بٚدتِٚء وافتثِ ِْ واْؽِست

دِ  فِ  ,واْفَزَ َِّ َٕ َٕسِ  و ََّك افثقُب إبُٔض مـ افتدَّ متـ داِره  اً ختر اً وَأْبِدْفتُف دار ,مـ افذٕقِب واخلىٚيٚ ـا ُيَْ

َٜ  ,مـ َزْوِجف اً خر ًٚ وَزوج ف اجلَّْ ِْ ه ,وظذاِب افْتٚرِ  ,وَأِظْذُه مـ َظذاِب افَزِ  ,وَأْدِخ  ,وَأْؾِستْح فتف   َؿتْزِ

ْر فف ؾٔف قِّ َٕ تُف ُذْخترافِٓت» :ؿَٚل  اً وإن ـٚن صٌر ,شو ِْ ًَ  ,ًٚ جُمَٚبت ًٚ وَصتًٍٔ ,اً وَأْجتر ,ًٚ وَؾَرضت ,فَِقافَِدْيتف اً ؿَّ اْج

ْؾ بتف َمتقاِزيَْٓا َِّ ِػ ادتٗمْغَ  ,وَأْظيِتْؿ بتف ُأجقَرمهتٚ ,افِٓؿَّ َث َِ تُف بهتٚفِِح َشت َْ ِٜ  ,وَأحْلِ ٍٚفت ـَ تُف    ِْ ًَ واْج

ِٜ  ,شَوؿِِف بَرَْح َِؽ ظذاَب اجلحٔؿِ  ,إبراهٔؿَ  ُػ بًَد افرابً َِ ُؿ واحتدًة ظتـ ئِّْتف ,ؿِٔالً  وَي ِِّ وَيرَؾتُع  ,وُيَس

ُٜ وافهتالُة ظتتذ افْبتلِّ  ,وواجُبٓتٚ ؿِٔتتٌٚم وَتُبتراٌت أربتتعٌ  ,َيدْيتِف متع ـتتؾِّ تُبترةٍ  ودظتتقٌة  ,^وافٍٚحت

ِٝ وافسالمُ  ِّٔ َّ وَمتـ ؾَٚتْ تُف افهتالُة ظِٔتف َصتذَّ ظتذ  ,وَمـ ؾَٚتف رٌء مـ اف ُبِر َؿوتُٚه ظتذ ِصتٍ ِف ,فِ

رٍ  .زِ افَ ْٓ  إػ َصت
ِٜ َّٔت ٍٛ بٚفِّْ وٓ بتَٖس  ,وٓ ظتذ ؿٚتتِؾ ٍِٕستف ,وٓ ُيَهتعِّ اإلمتُٚم ظتذ افٌتٚلِّ  .وظتذ ؽٚنت

 .[بٚفهالةِ ظِٔف   ادسجدِ 

 .ًمبقون صػي اًمصالة قمغم اعمقً :قمؼد اعممًمػ هذا اًمػصؾ

ُٜ أن يَقَم اإلمُٚم ظَْد َصْدِره) :ؿقفف َّْ  (.وظَْد َوَشىِٓٚ ,افسي

 مقىمػ اسموم مـ اعمقًأؿمور إمم :   

   .(1)يؼػ اسموم قمـد صدره :وموًمرضمؾ

                                 
 .يمذًمؽ واًمصبل اًمرضمؾ رأس قمـد يؼػ أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)
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ـَ َموًمٍِؽ طمديٌ  :وافدفٔؾ ♦ تَٚم ِظْْتَد َرْأِشتفِ » : أكس سْم ََ تاَّ  ,إٔف َصذَّ َظتَذ ِجَْتَٚزةِ َرُجتٍؾ َؾ َِ َؾ

َٔؾ َففُ  َِ َهِٚر, َؾ ْٕ َ ْٕ ـْ ا ـْ ُؿَرْيٍش أو ِم  ِم
تَزةَ َيٚ َأَبت :ُرؾَِع ُأِتَ بِِجََْٚزةِ اْمَرَأةٍ ِٜ ُؾتاَلٍن  ,ٚ َْحْ َٜ اْبَْت ت َٕ َهتِذِه ِجَْتَٚزُة ُؾاَل

ٚ َٓ ْٔ َِ ٚ ,َؾَهؾِّ َظ َٓ َٚم َوَشَى ََ ٚ َؾ َٓ ْٔ َِ َِٔٚمتِف َظتَذ  ,َؾَهذَّ َظ
اَّ َرَأى اْخ اَِلَف ؿِ َِ , َؾ َدِويي ًَ ـُ ِزَيٚدٍ اْف اَلُء ْب ًَ َوؾَِْٔٚ اْف

ُجِؾ وَ  َّ افرَّ َزةَ  :َؿَٚل  .ْرَأةِ اْفت تَٚن َرُشتقُل هَ  ,َيٚ َأَبٚ َْحْ ـَ َذا  ـْ  ^ اهللَُِ , َوِمت َٝ ت ّْ ُٞ ُؿ ْٔت ُجتِؾ َح ـْ افرَّ تقُم ِمت َُ َي

 َّ َٝ اْفت ّْ ُٞ ُؿ ْٔ ؿْ  :َؿَٚل  ؟ْرَأةِ َح ًَ َٚل  :َؿَٚل  .َٕ ََ اَلُء, َؾ ًَ َْْٔٚ اْف َٝ إَِف ٍَ ُيقا :َؾْٚفَ  ٍَ  .(1)شاْح

   .واًمصبقي يمذًمؽ ،ومقؼقم اسموم قمـد وؾمطفو :أمو اعمرأة

ٕن وؾمـط اعمـرأة حمـؾ قمجزهـو وومرضمفـو، ومؽـون  :ظْد وشط ادترأة واحلُّٜ مـ وؿقف اإلمٚم 

 .اسموم حيقل سملم اعملمقملم واًمـظر إًمقفو ومقسؽمهو

ُ أربً) :ؿقفف زِّ َُ    (.ًٚ وُي

 ؿمـرع أن ذم سمقون صػي صالة اجلـوزة، وومقفو أمقر: 

   .وهل أرسمع شمؽبػمات :قمدد شمؽبػماهتو :أوًٓ 

  .وهمػمه (2)صغم قمغم اًمـجوؿمـلومـ ذًمؽ طملم  ،^ومعؾ اًمـبل  :واًمدًمقؾ

   .وهذه اًمتؽبػمات إرسمع يمؾفو أريمون شمؼقم مؼوم اًمريمعوت إرسمع ذم اًمصالة

 .(3)واًمسـي أن يرومع يديف مع يمؾ شمؽبػمة

ذِ ) :ؿقفف قي ًَ َٜ  :َيَرُأ   إُوػ بًَد اف َّ    (.افٍٚح

 .سمعد اًمتؽبػمات مو يؼقل ذم اًمصالة :ًٚ ثٕٚٔ

                                 
 واًمبقفؼل(، 1191« )موضمف اسمـ»و(، 1931« )اًمؽممذي»و(، 3191« )داود أسمق»و(، 19/119« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.5/156« )اعمـػم اًمبد» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 1/33« )اًمؽؼمى» ذم

 .هريرة أيب طمديٌ مـ( 951« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 يرومعون يموكو أهنام قمبوس واسمـ، قمؿر اسمـ قمـ صمبً عمو: يمؾفو إرسمع اًمتؽبػمات مع اًمقديـ رومع اًمسـي»: سموز اسمـ ىمول (3)

 (.13/118« )سموز اسمـ ومتووى  ؿقع»: اكظر، «يمؾفو اًمتؽبػمات مع
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وورد ذم ذًمـؽ  ،، وىمراءهتـو ريمــ ذم اًمصـالةؾ، صمؿ يؼرأ اًمػوتي ؾمــراً يستعقذ ويبسؿ :  إوػ

 .أطموديٌ

دِ  ^وُيَهعِّ ظذ افْبلِّ ) :ؿقفف ٓي  ـٚف ََّن
ِٜ  (.  افثٕٚٔ

، وإومضـؾ اًمصـالة اسسمراهقؿقـي يمـام ذم اًمتشـفد، وًمـق ^يصكم قمغم اًمـبل  :  اف ُبرة افثٕٜٚٔ

   .يمػك ،اًمؾفؿ صؾ قمغم حمؿد :ايمتػك سمؼقل

َٜ ِ  » :^أكف أظمؼمه رضمؾ مـ أصحوب اًمـبل  ،طمديٌ أيب أمومي سمـ ؾمفؾ :دفٔؾواف ♦ تَّْ َأنَّ افسي

اَلةِ َظَذ  َ اإِلَمٚمُ  :ََْٚزةِ اْفتَج افهَّ زِّ َُ بَِرةِ إُوَػ شتتر ,َأْن ُي ُْ َد اف َّ ًْ  اْفَُِ ِٚب َب
ِٜ
ِٚحَ ٍَ َرُأ بِ َْ ِستفِ  اً ُثؿَّ َي ٍْ َٕ ُثتؿَّ  ,ِ  

َجََْٚزةِ  ^بِلِّ َظَذ افَّْ  ُيَهعِّ  ِْ
َظَٚء فِ َـّ  ,َوخُيُِِْص افدي ُٓ َرُأ ِ  صتلٍء ِمْْ َْ بَِراِت َٓ َي ُْ ُؿ شتتراً  ,ِ  اف َّ ِِّ  ُثتؿَّ ُيَست

ِسفِ  ٍْ َٕ  .(1)شِ  

ِٜ ) :ؿقفف    (.وَيدُظق   افثٚفث

ذا ومقـبغـل هـوٕضمـؾ  ،يدقمق ًمؾؿقً، وهق اعمؼصقد مـ اًمصالة قمغم اعمقً :بًد اف ُبرة افثٚفثٜ

ُْٔ ْؿ َظَذ » :^يمام ىمول  ،اعمصكم أن جيتفد ومقف قمغم َِّ َّ إَِذا َص َظٚءَ اْفت َْٖخُِِهقا َفُف افدي  َؾ
ِٝ
 .(2)شِّٔ

ِّٔ َِْتتٚ» :ؾَٔتتقُل ) :ؿقفتتف َِّْٔتتٚ وَم تتْر حِلَ
ٍِ برِٕتتٚ ,وصتتِٚهِدٕٚ وؽٚنِبِْتتٚ ,افِٓتتؿَّ اْؽ ـَ ِرٕتتٚ  ,وَصتتٌرِٕٚ و ـَ وَذ

ٚ َٕ َثٚ ْٕ َبَْتٚ وَمث ,وُأ َِ ََ تُؿ ُمْْ َِ ًْ تٚإٕؽ َت َٕ َٝ ظتذ ـتؾِّ رٍء ؿتديرٌ  ,قا ت ,وإٔت ُٓ َْٖحِٔتِف ظتذ افِ َْٔ تف مْتٚ َؾ َٔ ؿَّ َمتـ َأْح

 ِٜ َّْ ُف ظِٔٓا ,اإلشالِم وافسي َْٔ ف ِمَّْٚ َؾَ َقؾَّ    .(3)(شوَمـ َتَقؾَّ

                                 
 (.3/189« )اسرواء» ذم ًمبوينإ وصححف(، 1/61« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 581« )اًمشوومعل» أظمرضمف (1)

« اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل، وصححف( 3976« )طمبون اسمـ»و(، 1197« )موضمف اسمـ»و(، 3199« )داود أسمق» أظمرضمف (1)

 .هريرة أيب طمديٌ مـ( 1/19)

« اًمؽؼمى» ذم واًمـسو ل(، 1911« )اًمؽممذي»و(، 3191« )داود أسمق»و(، 11/196« )أمحد» أظمرضمف (3)

 طمديٌ مـ(، 1/358« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 3979) «طمبون اسمـ»و(، 1198« )موضمف اسمـ»و(، 9/396)

 وشموسمعف، «اعمؼـع» ذم ىمدامي اسمـ زادمهو ومؼد «اًمسـي»و «،ىمدير ؿمـلء يمؾ قمغم وأكً»: ًمػظتل سمدون، هريرة أيب

 .اًمزاد صوطمى
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ُٓ » :وورد ذم زيودة ِرْمَْٚ َأْجَرهُ افِ َٓ َحْ َدهُ  ,ؿَّ  ًْ َْٚ َب َِّ َٓ ُتِو    .(1)شَو

ُٓ ) :ؿقفف رْ افِ ٍِ ُزَفف ,وظٚؾِِف واْظُػ ظْف ,فف واْرَْحْفُ  ؿَّ اْؽ ُٕ ِرْم  ـْ تف ,وَأ َِ ُف بٚدتِٚء  ,وَأْوِشْع ُمْدَخ ِْ واْؽِست

دِ  ِٟ واْفَزَ َٕسِ  ,وافثِ ََّك افثتقُب إبتُٔض متـ افتدَّ ِف مـ افذٕقِب واخلىٚيٚ ـا ُيَْ َِّ َٕ  اً ختر اً وَأْبِدْفتُف دار ,و

ف ,مـ َزْوِجف اً خر ًٚ مـ داِره وَزوج ِْ َٜ  وَأْدِخ   .(2) (وظذاِب افْٚرِ  ,وَأِظْذُه مـ َظذاِب افَزِ  ,اجلَّْ

 أن اًمـبـل ،هذا اًمدقموء اًمثوين اًمذي ذيمره اعممًمػ، وىمد رواه مسؾؿ مـ طمديٌ قمقف سمــ موًمـؽ

ًُ َأْن َأيُمقَن َأَكو َذًمَِؽ » :ىموألو طملم صغم قمغم ضمـوزة، وىمول قمقف ^ ًَ اًْمـؿَ طَمت ك مَتَـ ْق  .(3)«قِّ

ه وَأْؾِسْح ) :ؿقفف ْر فف ؾٔف ,فف   َؿْزِ قِّ َٕ    .(4)(و

 .هذا اًمدقموء اًمثوًمٌ

تُف ُذْختر» :ؿتَٚل  اً وإن ـٚن صٌر) :ؿقفف ِْ ًَ  ,ًٚ جُمَٚبت ًٚ وَصتًٍٔ ,اً وَأْجتر ,ًٚ وَؾَرضت ,فَِقافَِدْيتف اً افِٓتؿَّ اْج

ْؾ بتف َمتقاِزيَْٓا َِّ ِػ ادتٗمْغَ  ,وَأْظيِتْؿ بتف ُأجقَرمهتٚ ,افِٓؿَّ َث َِ تُف بهتٚفِِح َشت َْ ِٜ  ,وَأحْلِ ٍٚفت ـَ تُف    ِْ ًَ واْج

   (.شَوؿِِف بَرَْح َِؽ ظذاَب اجلحٔؿِ  ,إبراهٔؿَ 

وهذا اًمدقموء هبذه اًمصػي ل يرد قمـ اًمـبـل  ،مو ذيمر اعممًمػ ، ومنكف يؼقلاً إذا يمون اعمتقرم صغػم* 

ْٔفِ » :^ إكام اًمقارد ىمقًمف ،^ َِ ُط ُيَهذَّ َظ َْ َّ َوُيْدَظك فَِقافَِدْيِف بِ  ,َوافسِّ َرةِ ْٚفت ٍِ ٌْ  ِٜ ْْحَ  .(5)شَوافرَّ

ُؾ » :وذم ًمػظ اًمؽممذي ٍْ  ،، سمـدل اًمسـؼط، وىمـد اؾمتحســ سمعـض اًمعؾـامء هـذا اًمـدقموء(6)شَوافىِّ

                                 
 .ىمبؾف اًمذي اكظر (1)

 (.963« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 .ىمبؾف اًمذي اكظر (3)

 .ؾمؾؿي أم طمديٌ مـ( 919« )ؾؿمس» أظمرضمف (1)

 اسمـ»و(، 1911« )اًمـسو ل»و(، 1951« )اًمؽممذي»و(، 3189« )داود أسمق»و(، 39/119« )أمحد» أظمرضمف (5)

 .وصححف( 1/363« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 1597« )موضمف

 .ىمبؾف اًمذي اكظر (6)
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   .(1)يموحلسـ اًمبصـري

ِٜ ؿِٔالً ) :ؿقفف ُػ بًَد افرابً َِ    (.وَي

   .ويؽماد إًمقف اًمـػس ،ًمقػرق سملم اًمتؽبػم واًمتسؾقؿ :ىمؾقالً  يؼػ سمعد اًمتؽبػمة اًمراسمعي

ِِّ ) :ؿقفف    (.ُؿ واحدًة ظـ ئِّْفوُيَس

 .إذا ومرغ ومنكف يسؾؿ شمسؾقؿي واطمدة قمـ يؿقـف

اًمتسؾقؿ قمـغم اجلــوزة شمسـؾقؿي واطمـدة، قمــ » :أكف ومعؾ اًمصحوسمي، ىمول اسموم أمحد :وافدفٔؾ ♦

 .(3)«سمراهقؿإ، وًمقس ومقفو اظمتالف إٓ قمـ (2)^ؾمتي مـ أصحوب رؾمقل اهلل 

   (.وَيرَؾُع َيدْيِف مع ـؾِّ تُبرةٍ ) :ؿقفف

اًمتؽبـػمة إومم يســ رومـع يديـف سموس ـوع، وأمـو سمؼقـي  :مو يتعؾؼ سمرومع اًمقديـ ذم صالة اجلـوزة

 .اًمتؽبػمات ومقسـ رومع اًمقديـ ومقفو

 :وافدفٔؾ

 .و شمؼدم مـ أدًمي رومع اًمقديـ ذم شمؽبػمات اًمعقديـم -1

ة ـتٚن إذا صتذ ظتذ اجلْتٚز ^أن افْبتل » :يمام ذم طمديٌ اسمـ قمؿـر :وًمقرود اًمسـي سمذًمؽ -1

 .(4)شرؾع يديف   ـؾ تُبرة

                                 
يِ  ىِمَراَءةِ  سَموُب » تً اًمبخوري ذيمره (1)  (.1/89« )ـَوَزةِ اجلَ  قَمغَم  اًمؽَِتوِب  وَموِتَ

ـِ ، قَمكِمو »: قمـ واطمدة مرة اًمتسؾقؿ روي (1) ـِ ، قُمَؿرَ  َواسْم ـِ  َوَأَكسِ ، ُهَرْيَرةَ  َوَأيِب  َوضَموسمِرٍ ، قَمب وسٍ  َواسْم ـِ ، َموًمٍِؽ  سْم  َأيِب  َواسْم

ـِ  َوَواصمَِؾيَ ، َأْورَم  َؾْمَؼعِ  سْم ْٕ  (.1/366) ىمدامي ٓسمـ «اعمغـل»: اكظر، «ا

 (.1/366) ىمدامي ـٓسم «اعمغـل»: اكظر (3)

، مرومققموً  اًمدارىمطـل وأظمرضمف، مقىمقوموً  اًمقديـ رومع ضمزء ذم ووصؾف، اًمبخوري وقمؾؼف، صحقح سمسـد اًمبقفؼل رواه (1)

 .مقىمقف: اًمصقاب: وىمول
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   (.وواجُبٓٚ) :ؿقفف

 :ؿمـرع أن ذم سمقون واضمبوت صالة اجلـوزة، وهل قمغم ؾمبقؾ اس ول

 .^قمـغم اًمـبـل  اًمصـالة -1 .ىمـراءة اًمػوتـي -3 .اًمتؽبـػمات إرسمـع -1 .اًمؼقوم مـ ىمودر -1

   .اًمسالم -6. اًمدقموء ًمؾؿقً -5

   (.ؿِٔٚمٌ ) :ؿقفف

، ومـنذا شمؽـررت وً ومروـ ، وهذا إذا يموكً اًمصالة(1)شَصؾِّ َؿٚنِاً » :ؿقم ىمقلقمودًمقؾف  :هذا إول

ًمسـؼقط  :ل جيـى اًمؼقـوم قمـغم مــ صـغم قمـغم اجلــوزة سمعـد أن صـغم قمؾقفـو همـػمهقمغم اعمقـً اًمصالة 

   .اًمػرض سموًمصالة إومم

   (.وَتُبراٌت أربعٌ ) :ؿقفف

   .وسموشمػوق إ ؿي ٓ جيقز أىمؾ مـ أرسمع شمؽبػمات :هذا افثٚن

ُٜ ) :ؿقفف  (.وافٍٚح

ــوزة قمــغم اسمــوم  ،وهــل مشـــروقمي ،ىمــراءة اًمػوتــي :افثٚفتتٞ وهــل ؿمـــرط ًمصــحي صــالة اجلـ

   .(2)واعمـػرد

 (.^وافهالُة ظذ افْبلِّ ) :ؿقفف

   .وشمؼدم سمقون صػتف :هذا افرابع

ِٝ ) :ؿقفف ِّٔ َّ  (.ودظقٌة فِ

ُْٔ ْؿ َظتَذ » :وً ومققممر ديٌ أيب هريرة حلٕهنو اعمؼصقد مـ اًمصالة، و :هذا اخلٚمس َِّ إَِذا َصت

                                 
 .طمصلم سمـ قمؿران طمديٌ مـ( 1117« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 سمقضمقب اًمؼقل وإىمرب شمقؿقي، اسمـ: واظمتورهو، ىدم ٓ اجلـوزة صالة ذم اًمػوتي ىمراءة أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .اًمػوتي ىمراءة
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 َّ َظٚءَ اْفت َْٖخُِِهقا َفُف افدي  َؾ
ِٝ
   .(1)شِّٔ

  .همػر ًمفااًمؾفؿ  :يمؼقل ،ًمف ويؽػل أدكك دقموء

   (.وافسالمُ ) :ؿقفف

ٚ اف َّْسِِٔؿُ » :ًمعؿقم طمديٌ قمكم  :اًمسالم :افسٚدس َٓ ُِ ِِٔ  .(2)شَوَحْ

 (.ٍ ِفوَمـ ؾَٚتف رٌء مـ اف ُبِر َؿوُٚه ظذ ِص ) :ؿقفف

ومنكـف  -يمـام ًمـق ضمـوء سمعـد اًمتؽبـػمة اًمثوكقـي أو اًمثوًمثـي-إذا وموت اعمصكم ؿمـلء مـ صـالة اجلــوزة 

يقا» :^ ًمعؿقم ىمقًمف :يؼضـل ََِٖت ْؿ َؾ ُُ  .(3)شَوَمٚ َؾَٚت

ويؽقن مو أدرك مـع اسمـوم آظمرهـو، ومؾـق ومروــو أكـف  ،أكف يؼضـل أول صالشمف :وصٍٜ افَوٚء

صمـؿ يمـؼم  ،ومنكف يـدقمق ًمؾؿقـً، ومـنذا ؾمـؾؿ اسمـوم يمـؼم هـق وىمـرأ اًمػوتـي دظمؾ ذم اًمتؽبػمة اًمثوًمثي مثالً 

 .(4)وصغم قمغم اًمـبل

   (.وَمـ ؾَٚتْ ُف افهالُة ظِٔف َصذَّ ظذ افَزِ ) :ؿقفف

ومنكـف يسـتحى ًمـف أن يصـكم قمـغم  ،إذا وموت اعمصكم اًمصالة قمـغم اجلــوزة مـع اًمــوس ىمبـؾ دومـفـو

 .وجيعؾ اعمقً سمقـف وسملم اًمؼبؾي ،اًمؼؼم

ــل  :دفٔؾوافتت ــؾ اًمـب ــَرَة  ^ومع ــام ذم طمــديٌ َأيِب ُهَرْي تتؿي  َأنَّ اْمتتَرَأًة َشتتْقَداءَ » :يم َُ ْٝ َت تت َٕ ٚ ـَ

 َّ تَدَهٚ َرُشتقُل  ,ًٚ أو َصتٚبّ  ,ْسِجَد اْفتت ََ ٍَ تتٚ ^ اهللَِؾ َٓ ََٖل َظْْ تُٚفقا ,َؾَست ََ ْْتتُ ْؿ  :َؿتَٚل  .َمتَٚت  :أو َظْْتُف, َؾ ـُ َأَؾتاَل 

                                 
« اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل، وصححف( 3976« )طمبون اسمـ»و(، 1197« )موضمف اسمـ»و(، 3199« )داود أسمق» أظمرضمف (1)

 .هريرة أيب طمديٌ مـ( 1/19)

« اًمدارمل»و(، 175« )موضمف اسمـ»و(، 3« )اًمؽممذي»و(، 61« )داود أسمق»و(، 1/191« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.3/189« )اعمجؿقع» ذم اًمـقوي وصححف(، 1/539)

 .ىمتودة أيب طمديٌ مـ( 693« )مسؾؿ»و(، 635« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 اسموم يمؼم ومنذا، سموًمػوتي هق ينمع ومنكف اًمدقموء طمول اسموم أدرك ومنذا صالشمف، آظمر هق يؼضقف مو أن: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .اًمشوومعقي مذهى وهذا، ويسؾؿ يؽؼم صمؿ، ًمؾؿقً ويدقمق هق يؽؼم صمؿ، يسؾؿ مواسمو ^ اًمـبل قمغم هق صغم
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قِن  ُّ  ُ ْٕ ُْؿ َص  :َؿَٚل  .آَذ َٖهنَّ َُ ُروا َأْمَرَهَٚؾ تَٚل  ,ٌَّ ََ هِ  :أو َأْمتَرُه, َؾ تٚ, ُثتؿَّ  ,َؾتَدفيقهُ  ,ُدفيتقِن َظتَذ َؿتْزِ َٓ ْٔ َِ َؾَهتذَّ َظ

ٚ :َؿَٚل  َٓ
ًٜ َظَذ َأْهِِ َّ ِْ قَءٌة ُط ُِ ْ ُبقَر َُم َُ ؿْ   اهللََوإِنَّ  ,إِنَّ َهِذِه اْف ِٓ ْٔ َِ ْؿ بَِهاَلِت َظ ُرَهٚ َْلُ  .(1)شُيَْقِّ

ـاَلِة قَمـغَم اًْمَؼـؼْمِ وَ » :ىمول اسموم أمحد ـْ ؿَمؽ  ذِم اًمص  ـْ اًمـ بِـلِّ  ىْروُيـ ؟!َم ـْ ؾِمـت ِي ُوضُمـقٍه  ^ قَمـ ِمـ

   .(2)«َفو طِمَسونٌ يُمؾخ 

ِٜ ) :ؿقفف َّٔ ٍٛ بٚفِّْ    (.وظذ ؽٚن

وؾمـقاء  ،ؾمقاء يمون اًمغو ى صكم قمؾقف ذم سمؾده أو ٓ- وً أكف جيقز اًمصالة قمغم اًمغو ى مطؾؼ :أي

   .(3)ويؽقن ذًمؽ سموًمـقي أكف قمغم ومالن، وسموًمػعؾ سملكف يمدي اًمصالة ،-وً أو ووـقع اً يمون يمبػم

، ومـدل قمـغم ضمـقازه سمـدون وً ويمون همو بـ (4)طملم صغم قمغم اًمـجوؿمـل ^ومعؾ اًمـبل  :وافدفٔؾ ♦

   .تديد وىمققد

رٍ ) :ؿقفف ْٓ  .(إػ َص

 .، وسمعد ؿمفٍر ٓ يصغم قمؾقفإمم ؿمفر مـ ووموشمف اًمصالة قمغم اًمؼؼمطمّد 

ْٝ َوافَّْبِتلي » :مو ورد قمـ ؾمعقد سمـ اعمسـقى :بنٓر اف حديددفٔؾ و ٍد َمَٚتت ًْ ٌٛ  ^َأنَّ ُأمَّ َشت  ,َؽٚنِت

رٌ  ْٓ َٙ فَِذفَِؽ َص ٚ َوَؿْد َم َٓ ْٔ َِ اَّ َؿِدَم َصذَّ َظ َِ  .(5)«َؾ

ـِ قُمَبـوَدَة سمَ  ^ َأيْمَثُر َمو ؾَمـِؿْعـَو َأن  اًمـ بِـل  » :ىمول اسموم أمحد  ،ْعـَد ؿَمـْفرٍ َصـغم  قَمـغَم ىَمـؼْمِ ُأمِّ ؾَمـْعِد سْمـ

                                 
 .هريرة أيب طمديٌ مـ( 956« )مسؾؿ»و(، 169« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.1/381) ىمدامي ٓسمـ «اعمغـل»: اكظر (1)

 .واعموًمؽقي احلـػقي ىمقل وهق: اًمغو ى قمغم اًمصالة شمشـرع ٓ أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (3)

 ومنكف: قمؾقف ُيصّؾ  ل مـ ذًمؽ مـ يستثـك ًمؽـ اًمغو ى، قمغم اًمصالة قمدم إصؾ أن: وهق آظمر ىمقل اعمسلًمي وذم

، اًمؼقؿ واسمـ شمقؿقي، اسمـ: اظمتقور وهق إدًمي، سملم  عوً  ومقف ٕن: إىمرب هق هذا وًمعؾ، اًمغو ى صالة قمؾقف يصكم

 .واًمعثقؿلم

 .هريرة أيب طمديٌ مـ( 951« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 ذم واًمبقفؼل(، 3/11« )ؿمقبي أيب اسمـ»و(، 6/19« )اًمؽبػم» ذم واًمطؼماين(، 1938« )اًمؽممذي» أظمرضمف (5)

 (.3/186« )اسرواء» ذم إًمبوين ووعػف(، 1/89« )اًمؽؼمى»
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ِـّ سَمَؼوُء  ٌة َيْغؾُِى قَمغَم اًمظ  َو ُمد  هَن 
ِٕ ًِ ومِقَفواًْمـؿَ َو

ٕكـف سمن ـوع  :وً وٓ كؼقل سملن اًمصالة دمقز مطؾؼـ ،(1)«قِّ

 .(2)أن ^اًمـوس ٓ يصغم قمغم ىمؼم اًمـبل 

   (.وٓ ُيَهعِّ اإلمُٚم ظذ افٌٚلِّ ) :ؿقفف

إقمظؿ، ومـ يؼقم مؼومف مـ سموب اًمتعزيـر واًمتـػـػم  ٓ يصكم قمؾقفؿ اسموم وً ذيمر اعممًمػ أكوؾم

   .ٓ مـ ضمفي يمػرهؿ ،مـ ومعوألؿ

 .ومال يصكم قمؾقف اسموم :مـ اًمغـقؿي وً وهق مـ يمتؿ ؿمـقت :اًمغوّل  :إول

َأنَّ » :يمـام ذم طمـديٌ زيـد سمــ ظموًمـد  ،طمقٌ شمرك اًمصـالة قمؾقـف ^ومعؾ اًمـبل  :واًمدًمقؾ

ـْ َأْصتَحِٚب افَّْبِتلِّ  َرُجالً  ْٔتَزَ  ^ِم َ َيتْقَم َخ ُروا َذفِتَؽ فَِرُشتقِل  ,ُتتُق ِّ ـَ تَٚل ^ اهللَِؾتَذ ََ قا َظتَذ  :, َؾ ِي َصت

ؿْ  ُُ تتَٚل  ,َصتتِٚحبِ ََ ْت ُوُجتتقُه افَّْتتِٚس فِتتَذفَِؽ, َؾ َ تترَّ ٌَ ْؿ َؽتتؾَّ ِ  َشتتبِِٔؾ  :َؾَ  ُُ ٍَ َّْنتتَْٚ َمَ َٚظتتُف  ,اهللِإِنَّ َصتتِٚحَب َؾ

ٚ َخَرز َٕ ـْ َخَرِز هَيُقَد  اً َؾَقَجْد ْغِ ِم ْرمَهَ
 .(3)شَٓ ُيَسِٚوي دِ

ٕمثوًمف مـ اًمُغؾقل، أمو سمؼقي اًمـوس ومقجى أن يصكم قمؾقـف أطمـٌد  اً زضمر :وإكام شمرك اًمصالة قمؾقف

   .ًمػرض اًمؽػويي وً إؾمؼوـم

   (.وٓ ظذ ؿٚتِؾ ٍِٕسف) :ؿقفف

   .وهق مو يسؿك سموٓكتحور، ومال يصكم قمؾقف اسموم :مـ ىمتؾ كػسف :افثٚن

ــديٌ :ويتتدل فتتذفؽ ♦ ــُؿَرَة  طم ـِ ؾَم ــ ــوسمِِر سْم ــوَل  ضَم َستتُف  ^ُأِتَ افَّْبِتتلي » :ىَم ٍْ َٕ بَِرُجتتٍؾ َؿَ تتَؾ 

ْٔفِ  َِ ْؿ ُيَهؾِّ َظ َِ َص َؾ
َنٚؿِ َّ  .(4)شبِ

                                 
 (.1/387) ىمدامي ٓسمـ «اعمغـل»: اكظر (1)

 قمؾقف اًمصالة أهؾ مـ اعمصكم يؽقن أن سمشـرط مدة، سمعد وًمق قمؾقف يصغم سمؾ معقـي، سمؿدة حيد ٓ أكف: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .اًمعثقؿلم: واظمتوره، احلـوسمؾي مـ قمؼقؾ واسمـ اًمشوومعقي،  فقر ىمقل وهق، ممقزاً  يؽقن: أي مقشمف يقم

 اسمـ»و(، 1818« )موضمف اسمـ»و(، 1959« )اًمـسو ل»و(، 1719« )داود أسمق»و(، 18/157« )أمحد» أظمرضمف (3)

 (.3/171« )واءاسر» ذم إًمبوين ووعػف(، 1853« )طمبون

 (.978« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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   (.وٓ بَٖس بٚفهالةِ ظِٔف   ادسجدِ ) :ؿقفف

وهـذا هـق إومضـؾ، وىمـد  ،اًمغوًمى أكف يمون يصكم قمغم اجلـو ز ظمـورج اعمسـجد ^هدي اًمـبل 

 .داظمؾ اعمسجد قمغم ضمـوزة أكف صغم ^ورد قمـف 

، وىمـد ^ وهذا هموًمـى هديـف ،ن إومضؾ أن يصغم قمؾقفو ظمورج اعمسجدإ :كؼقل :وظذ هذا •

مـ اًمبؼقع يصغم ومقف قمغم اجلــو ز، وجيـقز أن  وً يمون هـوك مصغم مقوقع ًمؾجـوزة ظمورج اعمسجد ىمريب

 .إٓ إذا ظمشـل شمؾقيٌ اعمسجد سمـجوؾمي أو دم ،شمصغم داظمؾ اعمسجد

ًْ  :وافدفٔؾ ♦ ْؿ بِتفِ » :طمديٌ قَمو َِشَي أهنوَ ىَموًَم َؿ َْلُ ِْ َٓ ِظ ًُِٔبقا َمٚ  َظتُٚبقا  !َمٚ َأشترَد افََّْٚس إَِػ َأْن َي

ترَّ بَِجَْتَٚزةٍ ِ   َّ َْْٔٚ َأْن ُي َِ َّ َظ َّٓ ِ  َجتْقِف  ^ اهللَِوَمتٚ َصتذَّ َرُشتقُل  ,ْسِجدِ اْفتت َْٔوتَٚء إِ ـِ َب ِْٔؾ ْبت َٓ َظتَذ ُشت

 َّ  .(1)شْسِجدِ اْفت

 

 

 

 

 

                                 
 (.973« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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 لةةةةةةةةةفص

 :ؿٚل ادٗفػ 

ِِتتف] ـي افسبٔتتُع   َْحْ ـِ  ,ُيَست ـي اإل اُد هبتٚ ,وُيبتُٚح بتتَغ افًّتتقدي ُّ وـتتقُن  ,وُيَستت  ,نٚةِ أمَٚمٓتتٚاْفتتت

ٚٓ ٍَ ِْ ـبِٚن َخ ًِٓٚ ح ك ُتقَضعَ  ,وافري َرُه ُجِقُس تٚب ُْ ك ؿُز امترأةٍ ؾَتط ,وُي ْحتُد َأْؾَوتُؾ متـ  ,وُيَسجَّ َِّ واف

ف ,ؼِّ افنَّ  ُِ ِٜ رشقِل اهللِ» :ويَقُل ُمْدِخ َِّ ـِ ُمست َبَؾ  شبسِؿ اهللِ وظذ ِم ف إيّت َِّ تِده ظتذ ِصت ف   حَلْ ًُ وَيوت

 ِٜ بِ َِ ِهُٔهتف ,ُمَسَّْاً  ,وُيرؾُع افَُز ظـ إرِض َؿْدَر ِصْزٍ  ,اف ُٜ  ,وافبْتٚءُ  ,وُيُترُه ََتْ  ,واجلِتقُس  ,وافُ ٚبت

ُٚء إفٔف ,وافقطُء ظِٔف َُ ـُ اثِْغ ؾٖـثَر إٓ فْضورةٍ و ,وآتِّ ُرُم ؾٔف َدؾ ُؾ بتَغ ـتؾِّ اثْتغ حتٚجٌز  ,َُيْ ًَ وَُيْ

تف  ,وٓ ُتُرُه افَتراءُة ظتذ افَتزِ  ,مـ تراٍب  ًَ ٍَ َٕ  مستٍِؿ أو حتل  
ٍٝ ِّٔت َ
ِ تَؾ ثقاهَبتٚ د ًَ ٓتٚ وَج َِ ًَ  َؾ

ٍٜ وأيي ُؿربت

ِٝ ضًٚمٌ  ,ذفؽ ِّٔ َح ٕهِؾ اد َِ َـّ أن ُيْه َٞ بف إفٔٓؿ ,وُش ف فِْٚسِ ويُ  ,وُيبً ُِ ًْ
 .[ُرُه ْلؿ ؾِ

  .ذيمر اعممًمػ ذم هذا اًمػصؾ مو يتعؾؼ سمحؿؾ اعمقً ودومـف

   .أن محؾف ودومـف ومرض يمػويي :وشمؼدم

ِِف) :ؿقفف ـي افسبُٔع   َْحْ    (.ُيَس

 .اًمؽمسمقع ذم محؾ اعمقً ؾمـّي

مظمرة أن يضع زاويي اًمسـرير اًمقسـرى ذم اعمؼدمي قمـغم يمتػـف إيؿــ، صمـؿ يـتؼـؾ إمم اعمـ :وصٍ ف

ويضع زاويي اًمسـرير اًمقســرى ذم اعمـمظمرة قمـغم يمتػـف إيؿــ، صمـؿ يـتؼـؾ إمم اعمؼدمـي ويضـع زاويـي 

ذم اعمؼدمي قمغم يمتػف إيسـر، صمؿ يـتؼؾ إمم اعمـمظمرة ويضـع زاويـي اًمســرير اًمقؿــك ذم  اًمسـرير اًمقؿـك

   .اعممظمرة قمغم يمتػف إيسـر، ومقلظمذ سمجؿقع أقمؿدة اًمـعش إرسمعي

ِٛ » :ىمــقل اسمــ مسـعقد  :ظتذ هتتذا افًٍتؾ وافتدفٔؾ ♦ تْؾ بَِجَقإِتت ِّ َْٔح ِْ َبتَع ِجَْتتَٚزًة َؾ ـِ اتَّ َمتت

ٚ َٓ ِِّ ـُ ِٜ  :افستريِر  َّْ ـَ افسي ُف ِم َّٕ دْ  ,َؾِ٘ ََٔ َىقَّ ِْ ََٔددْ  ,ُثؿَّ إِْن َصَٚء َؾ ِْ  .(1)شَوإِْن َصَٚء َؾ

                                 
 ذم واًمبقفؼل(، 1/181« )ؿمقبي أيب اسمـ»و(، 9/319« )اًمؽبػم» ذم واًمطؼماين(، 1178« )موضمف اسمـ» أظمرضمف (1)

 (. 1539« )اًمضعقػي» ذم إًمبوين ووعػف(، 1/19« )اًمؽؼمى»
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ََْٚزةِ » :وىمقل أيب اًمدرداء  ـْ ََتَِٚم َأْجِر اجْلِ َٚأْن ُينت :ِم َٓ
ـْ َأْهِِ ٚ ِم َٓ ًَ َّ وَ  ,ٔ ٚاْفت َٓ ٍَ ِْ  .(1)شنتل َخ

ـِ ) :ؿقفف    (.وُيبُٚح بَغ افًّقدي

   .جيقز أن حيؿؾ اجلـوزة سملم اًمعؿقديـ

ويبـدأ مــ قمــد رأؾمـف  ،وأظمر قمغم إيسـر ،قمغم قموشمؼف إيؿـ اً أن جيعؾ قمؿقد :وصٍٜ ذفؽ

   .صمؿ يرضمع إمم رضمؾقف

ـي اإل اُد هبٚ) :ؿقفف    (.وُيَس

   .اجلـوزة ذم شمشققع اًمعؾامء أكف يسـ اسؾمـراع اشمػؼ

ــَرَة  :وافتتدفٔؾ ــ طمــديٌ َأيِب ُهَرْي َْتتَٚزةِ » :وً مرومققم ًٜ َؾَختتْرٌ  :َأشتتترُظقا بِٚجْلِ َؾتتِْ٘ن َتتتُؽ َصتتٚحِلَ

ُمقهَنَٚ دِّ ََ ؿْ  ,ُت ُُ ـْ ِرَؿٚبِ ُف َظ َٕ ق ًُ  .(2)«َوإِْن َيُؽ ِشَقى َذفَِؽ َؾنتر َتَو

ًمـتال يـمدي ذًمـؽ إمم ظمـروج و ،ومقـمذي اعمشــقعلم اً ؿمديد وً قمأٓ يؽقن إؾمـرا :وصٍٜ اإلشتراد

   .ؿمـلء مـ اعمقً، وإكام يؽقن ومقق مشـقف اعمعتود

ٌُ ٓاًْمـحَ وَ » :ىمول اسمـ طمجر اع ًَمؽِـ سمَِحْق ْهَ
ُف يْسَتحّى اْسِ ٍة خُيَـوُف َمَعَفـو  وِصُؾ َأك  يـتفـك إمَِم ؿِمـد 

ًِ وًْمـؿَ طُمُدوُث َمْػَسَدٍة سمِ  يٍ  ،قِّ ـَ اًمـ َظووَمـيِ اًْمــؿَ ًمِـَتال  ُيـَـوذِمَ  :َشقِّعِ اًْمــؿُ َأِو  ،وِمؾِ اًْمـحَ قَمغَم  َأْو َمَشؼ   ،ْؼُصقَد ِمـ

ِي قَمغَم اًْمـؿَ َوإِْدظَموِل   .(3)«ْسؾِؿِ اًْمـؿُ َشؼ 

ُّ وـقُن ) :ؿقفف ٓٚ ,نٚةِ أمَٚمٓٚاْفت ٍَ ِْ ـبِٚن َخ    (.وافري

 أؿمور اعمصـػ إمم مسلًمتلم:   

ومنكـف أيت سمداسمـي  :^شـل أومضؾ مـ اًمريمقب، وهق اًمقارد قمـ اًمـبل اعم :ذم اشمبوع اجلـو ز :إوػ

  .ومؾؿ يريمى وريمى ذم قمقدشمف

                                 
 .«ضمقد إؾمـود وهذا»(: 5/111« )اعمـػم اًمبدر» ذم عمؾؼـا اسمـ ىمول(، 1/181« )ؿمقبي أيب اسمـ» أظمرضمف (1)

 (.911« )مسؾؿ»و(، 1315« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.3/181) طمجر ٓسمـ «اًمبوري ومتح»: اكظر (3)
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ـــ ؾمــؿرة ــوزة أيب (2)وهمــػمه (1)  صمبــً ذًمــؽ ذم طمــديٌ ضمــوسمر سم ــل ضمـ ـــام ؿمـــقع اًمـب ، طمق

 .اًمدطمداح، وًمق أكف ريمى جلوز

 :مقىمػ اًمـوس مـ اجلـوزة :افثٕٜٚٔ

 ،وقمؿــر ،ه قمــ  ــع مـــ اًمصـحوسمي يمــليب سمؽــرًمــقرود :وموًمســـي يمـقهنؿ أمومفــو :أمـو اعمشــوة -1

 .روى ذًمؽ اًمؽممذي ذم ؾمــف ،وهمػمهؿ ،واسمـ قمؿر ،وأيب هريرة ،وقمثامن

تَػ » :وً مرومققم حلديٌ اعمغػمة سمـ ؿمعبي  :يؽقكقن ظمؾػفو :اًمريمبون -1 ِْ ُٛ َيستتُر َخ
اـِ افرَّ

ٚاْفتَا وَ  ,ََْٚزةِ اْفتَج  َٓ ٚ َوَأَمَٚم َٓ ٍَ ِْ نتل َخ ّْ ِّ  ,صتل َي ـْ َي َٚوَظ َٓ
ِ ـْ َيَسِٚرَهٚ َؿِريب ,ْٔ ٚ ًٚ َوَظ َٓ    .(3)ش...ِمْْ

ٕهنـو إذا يموكـً ظمؾـػ  :وأمـو اًمســقورات ومـنن إومم أن شمؽـقن أمـوم اجلــوزة» :ىمول اًمعثقؿلم 

 ،ٕن ذًمـؽ أيمثـر ـمؿلكقــي ًمؾؿشــقعلم :ومنذا يموكـً أمومفـو ل حيصـؾ إزقمـوج مـفـو ،اًمـوس أزقمجتفؿ

 .(4)«فوأؾمفؾ ٕهؾ اًمسـقورات ذم اسؾمـراع وقمدم

ورسمــام يموكــً مصــؾحي  ،ومــرسمام يموكــً اعمصــؾحي ذم شمؼــديؿ اًمســـقورات ،ويؼقـد ذًمــؽ سموعمصــؾحي

 .ومنن شمسووت ومتؼدم مو ىمرر ذًمؽ اًمعثقؿلم ،اًمطريؼ واجلـوزة شملظمػمهو

ًِٓٚ ح ك ُتقَضعَ ) :ؿقفف َرُه ُجِقُس تٚب ُْ    (.وُي

شمقوـع اجلــوزة قمـغم إذا شمبع اعمسؾؿ اجلـوزة ًمؾـدومـ، ومنكـف يؽـره ًمـف أن جيؾـس ذم إرض طمتـك 

   .ًمدومـفو اً اؾمتعداد :إرض

ـــِعقٍد  :وافتتتدفٔؾ ♦ تتتُ ْؿ َجَْتتتَٚزةً » :وً مرومققمـــ طمـــديٌ أيب ؾَم ًْ َب ُِِستتتقا َح َّتتتك  ,إَِذا اتَّ َؾتتتاَل ََتْ

                                 
 (.965« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

« اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 1189« )موضمف اسمـ»و(، 1933« )اًمؽممذي»و(، 3177« )داود أسمق»: اكظر (1)

(1/355). 

« موضمف اسمـ»و( 1911« )اًمـسو ل»و(، 1951« )اًمؽممذي»و(، 3189« )داود أسمق»و(، 39/97« )أمحد» أظمرضمف (3)

 .وصححف( 1/363« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 3919« )طمبون اسمـ»و(، 1597)

 (.5/358) قمثقؿلم ٓسمـ «اعمؿتع اًمنمح»: اكظر (1)
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 .(1)شُتقَضعَ 

يِّ ىَموَل اًْمـؿَ وطمديٌ أيب ؾَمِعقٍد  َّْٚ ِ  َجََْٚزةٍ » :ْؼؼُمِ ََٖخَذ َأُبتق ُهَرْيتَرَة  ,ـُ َٔتِد َمتْرَوا َؾ َِستبِ  ًٚ َن َؾَج

ًٍِٔد  َٚل  َؿْبَؾ َأْن ُتقَضَع, َؾَجَٚء َأُبق َش ََ َِٔد َمْرَواَن, َؾ َخَذ بِ
َٖ ْد َظِِتَؿ َهتَذا َأنَّ افَّْبِتلَّ  اهللُِؿْؿ َؾقَ  :َؾ ََ  ^َف

َٚل َأُبق ُهَرْيَرةَ  ََ ـْ َذفَِؽ, َؾ ٚ َظ َٕ  .(2)«َصَدَق  :هَنَٚ

ك ؿُز امرأةٍ ؾَط) :ؿقفف    (.وُيَسجَّ

   .شمغطقي ىمؼم اعمرأة قمـد إدظموألو اًمؼؼم :قمـد اًمدومـممو يـدب ًمف 

ـبِقِعلِّ  -َأيِب إؾِْمـَحوَق  طمـديٌ :وافدفٔؾ ♦ قَْمـَقِر اًْمــحَ طَمضــرُت ضِمـَـوَزَة » :ىَمـوَل  - اًمس  ْٕ -وِرِث ا

ـْ َأْصَحوِب قَمكِمو  ـِ َمْسُعقدٍ  ،َويَموَن ِم ًُ قَمْبَد  -َواسْم َْكَصـوِري  يَمَشـ اهللِوَمَرَأْي ْٕ ـَ َيِزيـَد ا َػ صَمـْقَب اًمــ ْعِش سْمـ

اَم ُهَق َرضُمٌؾ  :َوىَموَل  ،قَمـُْف طِملَم ُأْدظِمَؾ اًْمَؼؼْمَ     .، ومدل قمغم أن هذا يػعؾ سموًمـسوء(3)«إِك 

 ُّٜمـفو ؿمـلء ومػماه احلووـرون أكف أؾمؽم ألو، وهل قمقرة ومال يممـ أن يبدو :واحل.   

ؼِّ ) :ؿقفف ْحُد َأْؾَوُؾ مـ افنَّ َِّ    (.واف

 ػتونووع اًمؼؼم ًمف ص:   

وهق أن حيػر ذم ضموكـى اًمؼـؼم، وإومضـؾ يمقكـف مــ ضمفـي اًمؼبؾـي، وجيـقز مــ  :اًمؾحد :إوػ

 :اً وؾمـؿل حلـد وهمـػم مالصـؼ ًمّؾـبـ، ،سمؾ سمؼدر مو يؽقن ومقف اجلسد ،اً يمثػم وً همػمهو، وٓ يعؿؼ شمعؿقؼ

   .ٕكف أمقؾ قمـ وؾمط اًمؼؼم إمم ضموكبف

ويسؼػ قمؾقـف  ،صمؿ يقوع اعمقً ومقف ،قضوهق أن حيػر وؾمط اًمؼؼم ومقصـػم يموحل :اًمشؼ :افثٚن

 .سمحقٌ ٓ يؿس اعمقً سملطمجور وكحقهو، ويرومع اًمسؼػ ىمؾقالً 

                                 
 (.959« )مسؾؿ»و(، 1319« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.1399« )اًمبخوري» ظمرضمفأ (1)

 اسمـ وصححف(، 1/89« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 3/16« )ؿمقبي أيب اسمـ»و(، 3/198« )اًمرزاق قمبد» أظمرضمف (3)

 (.1/169« )احلبػم اًمتؾخقص» ذم طمجر
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   .(1)وجيقز اًمدومـ ذم اًمؾحد وذم اًمشؼ سموس وع، ًمؽـ اًمؾحد أومضؾ

ـِ  ؾَمْعدِ  يمام ذم طمديٌ ،^أكف وُمعؾ سمرؾمقل اهلل  :وافدفٔؾ وٍص  سْم ـِذي أكف َأيِب َوىم  ىَموَل ذِم َمَرِوـِف اًم 

داْفتَح » :ومِقفِ  َهَؾَؽ  ْهب ,اً ُدوا ِِل حَلْ َٕ ـَ  بِ َِّ ِهُبقا َظَعَّ اف ْٕ َا ُصَِْع بَِرُشقِل  ,ًٚ َوا  .(2)ش^ اهللِـَ

ًْ  وطمديٌ قمو شي تؼِّ  ^ اهللِدََّٚ َمَٚت َرُشتقُل » :ىَموًَم ْحتِد َوافنَّ َِّ تقا ِ  اف ٍُ َِ تقا ِ   ,اْخَ  ُّ َِّ َُ َح َّتك َت

ؿْ  ,َذفِتتَؽ  ْٝ َأْصتتَقاُُتُ تت ًَ ٍَ تترُ  ,َواْرَت َّ تتَٚل ُظ ََ ّٔتت ^ اهللَِٓ َتْهتتَخُبقا ِظْْتتَد َرُشتتقِل  :َؾ ِّٔ تت ًٚ َح َٓ َم ًٜ  ,ًٚ َو تت َّ
ِِ ـَ َأْو 

ْحَقَهتتٚ ِحتتِد مَجًِٔتت ,َٕ ِٚق َوافالَّ ََّ تت قا إَِػ افنَّ ُِ َْٖرَشتت ِحتتُد  ,ًٚ َؾ َحتتَد فَِرُشتتقِل  ,َؾَجتتَٚء افالَّ َِ ـَ  ,^ اهللَِؾ  ُثتتؿَّ ُدؾِتت

   .ٕومضؾ، ومو يمون اهلل ًمقختور ًمـبقف إٓ ا(3)ش^

ف) :ؿقفف ُِ ِٜ رشقِل اهللِ ,بسِؿ اهللِ» :ويَقُل ُمْدِخ َِّ    (.شوظذ ِم

   .وقمغم مؾي رؾمقل اهلل ،سمسؿ اهلل :يستحى ًمقاوع اعمقً ذم ىمؼمه أن يؼقل

َٚن إَِذا ُأْدِخَؾ  ^َأنَّ افَّْبِلَّ » :طمديٌ اسمـ قمؿر :واًمدًمقؾ َّ ـَ تْزَ اْفت ََ ُٝ اْف  ,ٚهللَِوبِت ,اهللِبِْستِؿ  :ؿتٚلِّٔ

ِٜ َرُشقِل  َِّ ةً اهللَِوَظَذ ِم ِٜ َرُشقِل  ,ٚهللَِوبِ  ,اهللِبِْسِؿ  :, َوَؿَٚل َمرَّ    .(4)ش^ اهللَِوَظَذ ُشَّْ

ـِ ) :ؿقفف ف إيّ َِّ ِده ظذ ِص ف   حَلْ ًُ    (.وَيو

   .أن يضعف قمغم ضمـبف إيؿـ يستحى ًمقاوع اعمقً ذم ىمؼمه

   .وع قمغم اجلـى إيؿـواًمذي ؾمـتف آوطج ،ىمقوؾمف قمغم اًمـو ؿ :وافدفٔؾ

وقمؾقـف ضمـرى أهـؾ  ،وٕن ووع اعمقً هبذه اًمؽقػقـي هـل ـمريؼـي اًمسـؾػ، وهـق ؿمـعور اًمســي

  .^اسؾمالم مـذ قمفد اًمـبل 

   .ًمؽـف ظمالف إومضؾ ،وًمق أكف ووع قمغم ضمـبف إيسـر ضموز

                                 
 (.1/188) هبػمة ٓسمـ «اًمعؾامء إ ؿي اظمتالف»: اكظر (1)

 (.966« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 .إًمبوين وطمسـف، (1558« )موضمف اسمـ» أظمرضمف (3)

(، 9/399« )اًمؽؼمى» ذم واًمـسو ل(، 1967« )اًمؽممذي»و(، 3113« )داود أسمق»و(، 8/119« )أمحد» أظمرضمف (1)

 .وصححف( 1/366« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 3199« )طمبون اسمـ»و(، 1559« )موضمف اسمـ»و
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ِٜ ) :ؿقفف بِ َِ    (.ُمس َبَؾ اف

   .اًمؼؼم، وهذا قمغم اًمقضمقب يشـرع ًمقاوع اعمقً ذم ىمؼمه أن يقضمف اعمقً إمم اًمؼبؾي ذم

ـِ قُمَؿػْمٍ  قُمَبْقدِ طمديٌ  :وافدفٔؾ ♦ صَمفُ  ،سْم ُف طَمد  ـْ َأسمِقِف َأك  ًْ ًَمـُف ُصـْحَبيٌ - قَم  ،ؾَمـَلًَمفُ  َأن  َرضُمـالً  -َويَموَكـ

ــوَل  ــقَل  :وَمَؼ ــو َرؾُم ــو ُِر  ،اهللَِي ــو اًْمَؽَب ــوَل  ؟َم َـّ تِْستتعٌ » :وَمَؼ ــوُه َزادَ  ،«ُهتت ــَذيَمَر َمْعـَ تتقُق ا» :وَم َُ ـِ َوُظ ْفَقافِتتَدْي

 ُّ ْغِ اْفت َّ
ِٝ  ,ْسِِ ْٔ َٔٚءً اْفتَح َواْش ِْحاَلُل اْفَب ْؿ َأْح ُُ

ِ َِ  .(1)شًٚ َوَأْمَقات َراِم ؿِْب

فْ » :ؼولأكف ؾُمتؾ قمـ اعمقً يقضمف إمم اًمؼبؾي، وم وعمو روي قمـ اًمشعبل ًَ وَمَقضمِّ ًَ  ،إِْن ؿِمْت َوإِْن ؿِمـْت

فْ  ـِ اضْمَعِؾ اًْمَؼؼْمَ إمَِم  ،وَماَل شُمَقضمِّ    .(2)«َوىَمؼْمُ َأيِب سَمْؽٍر إمَِم اًْمِؼْبَؾيِ  ،َوىَمؼْمُ قُمَؿرَ  ،^ اهللَِرؾُمقِل  ىَمؼْمُ  ،اًْمِؼْبَؾيِ ًَمؽِ

   .أكف ىمؼم همػم مسؾؿ، وهذه ـمريؼي اعمسؾؿلم سمـؼؾ اخلؾػ قمـ اًمسؾػ تقهؿَ ال يُ ًمتو

   (.وُيرؾُع افَُز ظـ إرِض َؿْدَر ِصْزٍ ) :ؿقفف

ام يرومـع قمــ مسـتقى إرض سمؿؼـدار ؿمـؼم، ومـال يؽـقن زاد ذم رومع اًمؼـؼم قمــ إرض، إكـيٓ 

   .أيمثر مـ ؿمؼم وً يؽقن مرشمػعٓ جيقز أن داس، وًمتال يـدرس ويُ  :سموٕرض وً مستقي

تْزُ  ^ اهللِهَنَتك َرُشتقُل » :ىَمـوَل  طمديٌ ضَموسمٍِر  :ويدل فذفؽ ♦ ََ تَص اْف تَد  ,َأْن َُيَهَّ ًَ َْ َوَأْن ُي

ْٔفِ  َِ ْٔفِ  ,َظ َِ ْٔفِ » :وذم زيودة ،(3)شَوَأْن ُيْبَْك َظ َِ  .(4)شَأْو ُيَزاَد َظ

ـَ إَْرِض َكْحق» :وً أيض وقمـ ضموسمر  ُه ِم ـْ ؿِمؼْمٍ  اً َوُرومَِع ىَمؼْمُ  .(5)«ِم

ومرأيتـف  ،ذم إمـورة قمؿـر سمــ قمبـداًمعزيز رأيً ىمـؼم اًمـبـل » :وىمول همـقؿ سمـ سمسطوم اعمديـل

                                 
 ذم واحلويمؿ(، 3/15« )اًمضعػوء» ذم واًمعؼقكم، خمتٍماً ( 1911« )اًمـسو ل»و(، 1875« )داود أسمق» أظمرضمف (1)

 (.3/891« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل، وصححف( 1/59« )اعمستدرك»

 (. 3/391« )اًمرزاق قمبد» أظمرضمف (1)

 (.979« )مسؾؿ» أظمرضمف (3)

 (.3/576« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1917« )اًمـسو ل» أظمرضمفو (1)

 .إًمبوين وطمسـف(، 3/576« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 6635« )طمبون اسمـ» أظمرضمف (5)
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 .(1)«كحق أرسمع أصوسمع وً مرشمػع

 .وهق اًمقارد قمـ اًمصحوسمي واًمسؾػ

   (.ُمَسَّْاً ) :ففؿق

 .قمغم هقتي اًمسـوم :، أياًمسـي أن جيعؾ اًمؼؼم مسـامً 

ِر  يمون يمذًمؽ، يمـام ذم طمـديٌ ^أن ىمؼم اًمـبل  :وافدفٔؾ ـُف َرَأى ىَمـؼْمَ اًمـ بِـلِّ »ؾُمـْػَقوَن اًمـت ام   ^َأك 

   .، سمخالف اعمسطح وهق اعمرسمع-يمفقتي اًمسـوم وً حمدسم :أي- (2)«ُمَسـ امً 

   (.وافبْٚءُ  ,ِهُٔهفوُيُرُه ََتْ ) :ؿقفف

 :يـفك قمـفو ذم اًمؼؼم، ومـفو اً ذيمر اعممًمػ أمقر

   .ًمقبقّض  :قمغم اًمؼؼم ومقطؾقف سمف وهق أن يضع اجلّص  :ًمتجصـقصا -1

ْزُ  ^ اهللِهَنَك َرُشقُل » :ىَموَل  طمديٌ ضَموسمٍِر  :ودفٔؾ افُراهٜ ♦ ََ َص اْف تَد  ,َأْن َُيَهَّ ًَ َْ َوَأْن ُي

ْٔفِ  َِ ْٔفِ َوَأْن ُيْبَْك  ,َظ َِ  .(3)شَظ

، أو -يموًمغرومـي-سمـوٕرض  وً وهق ووع سمـوء قمؾقف، ؾمقاء يمون اًمبـوء ٓصـؼ :اًمبـوء قمغم اًمؼؼم -1

إكـف  :، وؾمقاء يمون ذًمـؽ ذم مؾـؽ إكسـون، أو ذم مؼـؼمة مسـبؾي، ومقؼـقل-يموًمؼّبي وكحقهو-ل يالصؼ 

   .مؽروه

   .(4)اًمـفل قمـ ذًمؽ وومقف ،ذم احلديٌ اًمسوسمؼ  ضموسمر طمديٌ :وافدفٔؾ

ُٜ ) :فؿقف  (.وافُ ٚب

أو طمجـر قمــد اًمؼـؼم، وىمـد  ،ومؼد شمؽتى قمـغم ًمـقح ،وألو صقر وأؿمؽول :اًمؽتوسمي قمغم اًمؼؼم -3

                                 
 (.1873« )اًمنميعي» ذم أضمري أظمرضمف (1)

 اهلل ُ  َرِضَ  َوقُمَؿرَ ، سَمْؽرٍ  َوَأيِب ، َوؾَمؾ ؿَ  قَمَؾْقفِ  اهلُل َصغم   اًمـ بِلِّ  ىَمؼْمِ  ذِم  ضَموءَ  َمو سَموُب » تً( 1/193« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 .«قَمـُْفاَم 

 (.979« )مسؾؿ» أظمرضمف (3)

 (.979)« مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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أو ىمصـو د ذم مـدح اعمقـً أو رصمـوءه، أو يؽتـى شمعريـػ سمـوعمؼبقر  ،يؽتى ومقفو آيوت ىمرآكقـي أو أدقمقـي

 .ورسمام كبذة مـ ؾمـػمشمف ،يموؾمؿف وشموريخ ووموشمف

   .(1)حلـوسمؾيواًمؽتوسمي قمغم اًمؼبقر مؽروهي قمـد ا

 (.وافقطُء ظِٔف ,واجلِقُس ) :ؿقفف

   .وهذا مؽروه قمـد احلـوسمؾي ،اجلؾقس قمغم اًمؼؼم واًمقطء قمؾقف -1

ََٔٚبتُف » :وً مرومققمـ طمديٌ َأيِب ُهَرْيـَرَة  :وافدفٔؾ ♦
تَرةٍ َؾُ ْحتِرَق ثِ ْؿ َظتَذ مَجْ ـُ ِِتَس َأَحتُد ٕن ََيْ

ِدهِ  ِْ َص إَِػ ِج ُِ ـْ َأنْ  ,َؾَ ْخ  .(2)شََيَِِْس َظَذ َؿْزٍ  َخْرٌ َفُف ِم

ــِقيِّ  ــٍد اًْمَغـَ ُبتتقرِ » :وً مرومققمــ وطمــديٌ َأيِب َمْرصَم َُ قا إَِػ اْف ِي تتٚ ,َٓ ُتَهتت َٓ ْٔ َِ ُِِستتقا َظ َٓ ََتْ ، (3)شَو

   .وً يمحرمتف طمقّ  وً وٕن طمرمي اعمسؾؿ مقت

ُٚء إفٔف) :ؿقفف َُ    (.وآتِّ

   :وافدفٔؾ، وهق مـفل قمـف :آشمؽوء إًمقف-5

   .وً يمحرمتف طمق وً وطمرمي اعمسؾؿ مقت ،ًمف وً شمؽوء قمغم اًمؼؼم امتفوكأن ذم آ .1

ذِهِ » :قمغم ىمؼم ومؼول وً رأى قمؿرو سمـ طمزم متؽت ^وٕن اًمـبل  .1 ْٗ  .(4)شَٓ ُت

ـُ اثِْغ ؾٖـثرَ ) :ؿقفف ُرُم ؾٔف َدؾ    (.وَُيْ

قمـدم وهـذا ذم طمـول آظمتقـور و ،اً سموشمػوق اًمعؾامء أكف يشــرع أن يـدومـ يمـؾ مقـً ذم ىمـؼم مـػـرد

   .اًمضـرورة

                                 
 َرؾُمقُل  هَنَك»: ىَموَل  ضموسمر طمديٌ: واًمدًمقؾ(، 7/131« )اًمـقؾ» ذم اًمشقيموين كص وقمؾقف حمرمي، أهنو: اًمثوين اًمؼقل (1)

َص  َأنْ  ^ اهلل ِ  وٓ اًمتحريؿ، اًمـفل ذم وإصؾ، «قَمَؾْقفِ  ُيْؽَتَى  َأوْ  قَمَؾْقفِ  ُيْبـَك َوَأنْ ، قَمَؾْقفِ  ُيْؼَعدَ  َوَأنْ ، اًْمَؼؼْمُ  جُيَص 

 .اًمؽراهي إمم يٍمومف صورف

 (.971« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.971« )مسؾؿ» أظمرضمف (3)

 (.1969: )«اًمصحقحي» ذم إًمبوين وصححف ،(39/176« )أمحد» أظمرضمف (1)
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ـ وطمـده، دومَ أن يمؾ مقـً ُيـ :إمم يقمـو هذا ^أن هذا قمؿؾ اًمـوس مـ قمفد اًمـبل  :وافدفٔؾ ♦

   .ركو سموسطمسون إًمقفؿمِ وٕن ذم اجلؿع سملم إمقات إيذاء ألؿ، وىمد أُ 

ُؾ بَغ ـؾِّ اثْغ حٚجٌز مـ تراٍب  ,إٓ فْضورةٍ ) :ؿقفف ًَ    .(وَُيْ

وىمـّؾ مــ يـدومـفؿ، ويشـّؼ إومـراد يمـؾ  ،يمام ًمق يمثر اعمقشمك ،رورةذم طمول اًمضـ :يس ثْك ُمٚ تَدم •

مـ اًمؽقارث اًمتـل  هوواعمجوقموت وإمراض اجلامقمقي وكحق ،مقً ذم ىمؼم، وذًمؽ ذم طمول احلروب

أو  ،إمـو اصمــلم ،جيـقز دومــ أيمثـر مــ واطمـد ذم اًمؼـؼم اًمقاطمـد :ؾْٓٚ، يمبػمة مـ اًمـوس اً شمصـقى أقمداد

   .أو أيمثر سمحسى اًمضـرورة ،صمالصمي

َٚن افَّْبِلي » : ىَموَل طمديٌ ضموسمر سمـ قمبداهلل  :وافدفٔؾ ♦ ـْ َؿتْ َذ ُأُحتٍد ِ   ^ـَ ْغِ ِمت َِ ُج ُع َبْغَ افرَّ َّ ََيْ

َُقُل  َثُر َأْخذ :َثْقٍب َواِحٍد, ُثؿَّ َي ـْ ْؿ َأ ُ ْحتِد, َوَؿت اً َأهيي َِّ َمتُف ِ  اف ٚ َؿدَّ ْرآِن, َؾَِ٘ذا ُأصتَر َفُف إَِػ َأَحِدمِهَ َُ ِْ
تٚ  :َٚل فِ َٕ َأ

 ِٜ ََٔٚم
َِ ِء َيْقَم اْف َٓ ُٗ ٌٔد َظَذ َه ِٓ ؿْ  ,َص ِٓ ْؿ ِ  دَِمٚنِ ِٓ ِ قا ,َوَأَمَر بَِدْؾْ ُِ ٌَسَّ ؿْ  ,َومَلْ ُي ِٓ ْٔ َِ  .(1)شَومَلْ ُيَهؾَّ َظ

   .واًمضـرورات شمبقح اعمحظقرات ،وشمضـرر شملظمر دومـفؿ ،وًمقضمقد اعمشؼي

ًمقصــػم اًمقاطمـد يملكـف ذم ىمـؼم مـػـرد،  :ابمـ شمـر اً أن جيعؾ سملم يمؾ اصمـلم طموضمر :وافسْٜ حْٔٓٚ

   .إىمرأ ^يمام ىمدم اًمـبل  ،ويؼدم إمم اًمؼبؾي أومضؾفؿ، صمؿ اًمذي يؾقف ذم اًمػضـقؾي

   (.وٓ ُتُرُه افَراءُة ظذ افَزِ ) :ؿقفف

هـذا اعمقوـع، ومقؼـقل  وً متحريـ ،قمــد اًمؼـؼم وً أن جيؾـس ومقؼـرأ ىمرآكـ :افَراءة ظذ افَتز صتقرُتٚ

 .سمؾ هل ضمو زة ،رهإهنو ٓ شمؽ :اعممًمػ

ــر :افتتدفٔؾو ♦ ـــ قمؿ ـــ اسم ــو روي قم إٔتتف ـتتٚن يَتترأ ظْتتد افَتتز بًتتد افتتدؾـ أول افبَتترة » :م

   .(2)شوخَٚت ٓٚ

ُف ىَمـوَل ًمَِبـِقـفِ قمـ  وروي ـْ َأسمِقِف َأك  ـِ اًمؾ ْجاَلِج قَم ـِ اًْمَعاَلَء سْم ـِ سْم مَحْ ي » :قَمْبِد اًمر  تقِن َؿتْزِ ُّ  ُ ِْ إَِذا َأْدَخ

                                 
 (.1313« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.1/353« )اعمغـل»: اكظر (1)
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 َِّ ًُقِن ِ  اف ِٜ َرُشقِل  ,اهللِبِْسِؿ  :ْحِد, َوُؿقُفقاَؾَو اَب َشتّْ  ,^ اهللَِوَظَذ ُشَّْ َ َواْؿتَرُءوا  ,ًٚ َوُشْيقا َظتَذَّ افتسي

ٚ َٓ  َوَخَِٚتََ 
َرةِ ََ َل اْفَب ٛي َذفَِؽ  :ِظَْْد َرْأشتل َأوَّ َر َيْسَ ِح َّ ـَ ُظ ُٝ اْب    .(2()1)شَؾِ٘نِّ َرَأْي

َِٓٚ وَج ) :ؿقفف ًَ  َؾ
ٍٜ ٍٝ مسِؿٍ وأيي ُؿرب ِّٔ َ

ِ َؾ ثقاهَبٚ د ًَ.)   

 .جيقز أن هيدي احلل أي ىمرسمي ًمؾؿقً، ومقعؿؾ قمبودًة وهيدي صمقاهبو ًمؾؿقً

ف ذفؽ) :ؿقفف ًَ ٍَ َٕ    (.أو حل  

 .قمغم إسموطمتف ًمؾؿقً وً ىمقوؾم :يمذًمؽ جيقز إهداء اًمعؿؾ ًمؾحل

   .فومقـػع -يمحٍ، وصـقوم وكحقه-قمـ اًمعؿؾ ومُلهدى ًمف صمقاب قمؿٍؾ  اً ومنن يمون احلل قموضمز

ٕكـف  :ًمؽــ إومم قمـدم ومعؾـف ،اًمثـقاب قمغم أن يؼقم هبذا اًمعؿـؾ ومقصـؾ اً ىمودر وً أمو إن يمون طمق

 ،وهذا ل يعفد قمــ اًمصـحوسمي  ،يمدي إمم اشمؽول احلل قمغم هذا اًمرضمؾ اًمذي شمؼرب إمم اهلل قمـف

 .وٓ قمـ اًمسؾػ اًمصوًمح

ِٝ ضًٚمٌ ) :ؿقفف ِّٔ َح ٕهِؾ اد َِ َـّ أن ُيْه َٞ بف إف ,وُش    (.ٔٓؿوُيبً

  .قمو ؾتف اًمذيـ يموكقا معف ذم كػؼتف ويمػوًمتف :أهؾ اعمقً

   .ويبعٌ سمف إًمقفؿ ،ومؼرر أكف ُيسـ أن ُيصؾح ألؿ ـمعوم

ــِد  طمــديٌ :وافتتدفٔؾ ♦ ــرٍ  اهللِقَمْب ـِ ضَمْعَػ ــ ــوَل  ،سْم ــرٍ  :ىَم ــُل ضَمْعَػ ــو ضَمــوَء َكْع ــوَل َرؾُمــقُل  ،عمَ   :^ اهللِىَم

ٚم» ًَ ٍر َض ٍَ ًْ ِل َج
ِٔ قا  ًُ ْد  :ًٚ اْصَْ ََ ؿْ  َؾ ُٓ ُِ ٌَ  .(3)شَأَتُٚهْؿ َمٚ َيْن

                                 
 (.1/93« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 19/119« )اًمؽبػم» ذم اًمطؼماين أظمرضمف (1)

 . طمـقػي وأيب، موًمؽ ىمقل وهق، مؽروهي أهنو: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 واسمـ، إسمراهقؿ سمـ حمؿد: واظمتورهو اًمشوومعل، ىمول وهبو سمدقمي، هل سمؾ، دمقز وٓ حمرمي أهنو: قمـف اًمثوًمثي واًمروايي

 . واًمعثقؿلم، سموز

 ذم واحلويمؿ(، 1619« )موضمف اسمـ»و(، 1919« )اًمؽممذي»و(، 3131« )داود أسمق»و(، 3/189« )أمحد» أظمرضمف (3)

 .وصححف( 1/371« )اعمستدرك»
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ف فِْٚسِ ) :ؿقفف ُِ ًْ
   (.وُيُرُه ْلؿ ؾِ

وعمـو ورد قمــ ضمريـر  ،ٕهنؿ مشـغقًمقن سموعمصــقبي :يؽره ٕهؾ اعمقً أن يصـعقا اًمطعوم ًمؾـوس

ْج َِاَد إَِػ َأْهِؾ » :ىمول  ِٓ َرى ا َٕ  َّْٚ َّ ـُ ِٜ اْفت ََٔٚحت ـَ افِّْ تِٚم ِمت ًَ َٜ افىَّ ًَ  َوَصتْْ
ِٝ
وٕكـف إقموكـي قمـغم  ،(1)شِّٔ

   .وهق اضمتامع اًمـوس قمـد أهؾ اعمقً ،مؽروه

 .ومنن صـعف أهؾ اعمقً ومقؽره إيمؾ ممو صـعقه

 

 

 

 

 

 

                                 
 ذم اًمـقوي وصححف( 1/397« )اًمؽبػم» ذم واًمطؼماين(، 1611« )موضمف اسمـ»و(، 11/595« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.5/319« )اعمجؿقع»
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 لةةةةةةةفص

 :ؿٚل ادٗفػ 

ـي زيتتٚرُة افَبتتقرِ ] افستتالُم ظِتتُٔؿ داَر ؿتتقٍم » :أو َمتترَّ هبتتٚ ,وأن َيَتتقَل إذا َزاَرهتتٚ ,إٓ فْستتٚءٍ  ,ُتَستت

ٚ  ,مٗمْغَ  َّٕ ُّ َيترحُؿ اهللُ  ,بُؿ َفاَلحَتقنَ  -َٚء اهللُإن ص-وإ ِدِمَغ متُْؿ واْفتت َْ ُّ ْسَ  ـَ اْفتت ِْٖخِري َٕستُٖل  ,ْسَ 

 َٜ ِرْمْتٚ َأْجتَرهؿ ,اهللَ فْٚ وفُتؿ افًٚؾٔت ٍْ َِّْتٚ بًتَدهؿ ,افِٓتؿَّ ٓ َحْ تْر فْتٚ وْلتؿ ,وٓ َت ٍِ ُٜ  شواْؽ ـي َتًزيت وُتَست

 ُّ ِٝ اْفت ِّٔ ِٝ َّ اْفتوََيقُز افبُُٚء ظذ  ,هِٚب بٚد ُرُم افْْدُب  ,ِّٔ ُٜ  ,وَُيْ دِّ اْفتتَخ وَفْىتُؿ  ,وَصتؼي افثتقِب  ,وافْٔٚح

   .[.وٕحُقه

   .ومقىمػ اعمسؾؿ مـ اعمصـقبي ،قمؼد اعممًمػ هذا اًمػصؾ ًمؾؽالم قمـ زيورة اًمؼبقر واًمتعزيي

ـي زيٚرُة افَبقرِ ) :ؿقفف    (.ُتَس

 .أهنو مستحبي ذم طمؼ اًمذيمقر :إصؾ ذم زيورة اًمؼبقر

   :ن زيورة اًمؼبقر ىمسامنأ :واظِؿ• 

وهل اًمتل يؽقن مؼصقد اًمزا ر ومقفو أن يطؾى طمقا جف مـ ذًمؽ اعمقـً،  :زيورة سمدقمقي :إوػ

ووؾمــقؾي إمم  ،أو اًمـدقموء سمـف، وهـذا سمدقمـي مـؽـرة ،أو يؼصد اًمدقموء هلل قمــد ىمـؼمه ،وهذا ؿمـرك أيمؼم

   .اًمشـرك

   :وشمؽقن سمزيورة ،وهل اعمراد هـو :زيورة ؿمـرقمقي :افثٚن

   :وواحلؽؿي مـف :ىمبقر اعمسؾؿلم :وًٓ أ

  .كػع اعمقً وكػع كػسف -1

   .اقمتبور اًمزا ر واشمعوفمف، وشمذيمره اعمقت وأظمرة -1

 .ويـػع كػسف ،ًمقـػع اعمقً :وآؾمتغػور ًمف ًمؾؿقًاًمدقموء  -3

 :وً مرومققمـ طمـديٌ َأيِب ُهَرْيـَرَة  :وؾٔٓٚ ؾوؾ ظئؿ, ومتـ أدف ٓتٚ ,وهل زيٚرة منتروظٜ ♦

ُّ اَحؼي » ُّ ْسِِِؿ َظَذ ْفت ٝأ اْفت َـّ َيٚ َرُشقَل  :ؿَِٔؾ  ,ْسِِِؿ ِش ْٔتِف, َوإَِذا َدَظتَٚك  :َؿَٚل  ؟اهللَِمٚ ُه َِ ْؿ َظ ِِّ َٔ ُف َؾَس
َِ إَِذا َف
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تَد  ِّ َهتْح َفتُف, َوإَِذا َظَىتَس َؾَح ْٕ َِٖجْبُف, َوإَِذا اْشَ َْْهَحَؽ َؾٚ تْدُه, َوإِذَ  اهللََؾ ًُ ْ ُف, َوإَِذا َمتِرَض َؾ ِّّ ا َمتَٚت َؾَست

فُ  ًْ بِ    .(1)شَؾٚتَّ

ُبقرَ » :وً مرومققم وطمديٌ أيب هريرة  َُ ُر  :َؾُزوُروا اْف ِـّ َٚ ُتَذ َّ َؾ٘هِنَّ  .(2)شْقَت اْفت

َٔٚ» :وسمـحقه طمديٌ اسمـ مسعقد، وومقف زيودة ْٕ ُد ِ  افدي َٚ ُتَزهِّ ِخَرةَ  ,َؾ٘هِنَّ ْٔ ُر ا ِـّ    .(3)شَوُتَذ

وشمـذيمر  ،كػع اًمزا ـر ًمـػسـف ومؼـط سموٓقمتبـور وآشمعـوظ واحلؽؿي مـفو :زيورة ىمبقر اًمؽػور :ًٚ ثٕٚٔ

   .ويستغػر ألؿ ،اعمقت وأظمرة، دون أن يدقمق ًمألمقات

ــرة  :ويتتدل فتتذفؽ ♦ ــ قمؿــقم طمــديٌ أيب هري ُبتتقرَ » :وً مرومققم َُ ُر  :َؾتتُزوُروا اْف ِـّ َتتٚ ُتتتَذ َؾ٘هِنَّ

 َّ  .(5)وهمػمه مـ إطموديٌ ،(4)شْقَت اْفت

َزاَر اًمـ بِـلخ » :ىَمـوَل  ومػـل طمـديٌ َأيِب ُهَرْيـَرَة  -ريميوهـل مشــ-ىمؼم أمف  ^وىمد زار اًمـبل 

ـْ طَمْقًَمُف، وَمَؼوَل  ^ ِف وَمَبَؽك َوَأسْمَؽك َم ُ ُف  :ىَمؼْمَ ُأمِّ ْٕ َْٖذ َذْن ِِل, َواْشتَ  ْٗ تْؿ ُيت َِ ٚ َؾ َر َْلَ
ٍِ ٌْ ُٝ َريبِّ ِ  َأْن َأْشَ  ْٕ َذ ْٖ اْشَ 

ُٖذَِن ِِل  َهٚ َؾ ُبقرَ َؾُزوُروا  ,ِ  َأْن َأُزوَر َؿْزَ َُ ُر  :اْف ِـّ َٚ ُتَذ َّ َؾ٘هِنَّ  .(6)شْقَت اْفت

مــ آؾمـتعوكي  ، وٓ يؼـقل دقمـوًء سمـوـمالً رطمـؾٍ  ًمؽـ هذا يمؾف مؼقد سملن ٓ شمتضؿـ اًمزيـورة ؿمـد  

   .وكحق ذًمؽ ممو شمؼدم ،سموٕمقات

   (.إٓ فْسٚءٍ ) :ؿقفف

  .عمو كدب إمم زيورة اًمؼبقر اؾمتثـك اًمـسوء ومؼرر أن زيورهتـ ًمؾؼبقر مؽروهي

                                 
 (.1161« )مسؾؿ»و(، 1119« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.976« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 ذم إًمبوين ووعػف(، 1/375« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ( 981« )طمبون اسمـ»و(، 1571« )موضمف ـاسم» أظمرضمف (3)

 (.1179« )اجلومع وعقػ»

 (.976« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 .سمريدة طمديٌ مـ( 977« )مسؾؿ»: اكظر (5)

 (.976« )مسؾؿ» أظمرضمف (6)
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ًْ  :افدفٔؾو َبِٚد » :طمديٌ ُأمِّ قَمطِق َي ىَموًَم ـْ اتِّ َْْٔٚ ,َْٚنِزِ اْفتَج هُنَِْٔٚ َظ َِ َزْم َظ ًْ  .(2()1)شَومَلْ ُي

تٚ  ,افسالُم ظُِٔؿ داَر ؿتقٍم متٗمْغَ » :أو َمرَّ هبٚ ,وأن َيَقَل إذا َزاَرهٚ) :ؿقفف َّٕ  -إن صتَٚء اهللُ-وإ

ُّ َيرحُؿ اهللُ  ,بُؿ َفاَلحَقنَ  دِ اْفت َْ ُّ ِمَغ مُْؿ وْسَ  ـَ اْفت ِْٖخِري َٜ  ,ْسَ  افِٓتؿَّ ٓ  ,َٕسُٖل اهللَ فْٚ وفُتؿ افًٚؾٔت

ِرْمْٚ َأْجَرهؿ ٍْ َِّْٚ بًَدهؿ ,َحْ ْر فْٚ وْلؿ ,وٓ َت ٍِ  (.شواْؽ

 :وهل سمام يكم اًمصػي اعمشـروقمي قمـد زيورة اعمؼوسمر، ذيمر اعممًمػ

   .د اعمرور هبووقمـ ،أن يذيمر اًمدقموء اًمقارد، وهذا يؽقن قمـد دظمقألو :أوًٓ 

 وىمد ورد ذم صػتف قمدة أطموديٌ وأًمػوفمفو متؼورسمي، ومـفو:   

تَٚن َرُشتقُل » :ىَمـوَل  ديٌ سمريدة طم -1 تْؿ إَِذا َخَرُجتقا إَِػ  ^ اهللِـَ ُٓ ُّ ِِّ ًَ َّ ُي تَٚن اْفتت َُ ٚبِِر, َؾ ََ

قُل  َُ ْؿ َي ُٓ ُِ
َيٚرِ  :َؿٚنِ تاَلُم َظتَذ َأْهتِؾ افتدِّ تاَل » :، َوذِم ِرَواَيـيٍ شافسَّ ـْ افسَّ َيِٚر ِمت ْؿ َأْهتَؾ افتدِّ ُُ ْٔ ت َِ ُّ ُم َظ ِمَِْغ اْفتت ْٗ

ُّ وَ  غَ اْفت ِّ ٚ إِْن َصَٚء  ,ْسِِ َّٕ َُقنَ  اهللَُوإِ َُٖل  ,َفاَلِح َٜ  اهللََأْش َٔت
ٚؾِ ًَ ْؿ اْف ُُ وروي كحـقه مــ طمـديٌ  ،(3)شَفَْٚ َوَف

 .(4)قمو شي

1-  ًْ َٚن َرُشقُل » :طمديٌ قمو شي ىَموًَم َِ  ^ اهللِـَ ْٔ َٚن َف ـَ َا  َِّ ـْ َرُشتقِل ـُ ٚ ِمت َٓ ـْ  ^ اهللُِ  تُرُج ِمت خَيْ

ِْٔؾ إَِػ  َِّ َُقُل  آِخِر اف َٔ ِٔع, َؾ
َِ ْؿ َدارَ  :اْفَب ُُ ْٔ َِ اَلُم َظ افسَّ

ِمِْغَ  (5) ْٗ ْؿ َمٚ ُتقَظُدوَن َؽتد ,َؿْقٍم ُم ـُ تقنَ  اً َوَأَتٚ ُِ جَّ َٗ  ,ُم

ٚ إِْن َصَٚء  َّٕ َُقنَ  اهللَُوإِ ِح َٓ ْؿ  ُُ  .(6)«ؿْ ْلَُ  رْ ٍِ ؽْ ا افِٓؿَّ  ,بِ

ـِ قَمب وٍس ىَموَل  -3 ُبقِر  ^ اهللَِمرَّ َرُشقُل » :طمديٌ اسْم َُ َّ بِ ِٜ اْفت تَٚل  ,ِديَْ ََ تِف, َؾ ِٓ ْؿ بَِقْج ِٓ ْٔ ت َِ ْؿَبَؾ َظ
َٖ  :َؾ

                                 
 (.938« )مسؾؿ»و(، 1178« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 وأ ؿي، اًمقهوب قمبد سمـ وحمؿد، اًمؼقؿ واسمـ، شمقؿقي اسمـ: مـفؿ، اعمحؼؼلم مـ  ع واظمتوره، حمرمي إهنو: وىمقؾ (1)

 .وهمػمهؿ، واًمعثقؿلم، سموز واسمـ، إسمراهقؿ سمـ حمؿد واًمشـقخ، اًمدقمقة

 (.975« )مسؾؿ» أظمرضمف (3)

 (.971« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 ٕن: واعمقؿ سموًمؽوف ظموـمبفؿ وًمذًمؽ :وؾمؽوهنو قمامرهو قمـ يؽـك: يعـل: اًمؼرـمبل ىمول، اًمدار أهؾ أي: دار (5)

 (.131 /1) ًمؾؼرـمبل «اًمتذيمرة». أهؾف قمـ سموعمـزل شمعؼم اًمعرب

 (.971« )مسؾؿ» أظمرضمف (6)
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ُبقرِ  َُ ْؿ َيٚ َأْهَؾ اْف ُُ ْٔ َِ اَلُم َظ ُر  ,افسَّ ٍِ ٌْ ََثرِ  اهللَُي ْٕ ـُ بِٚ ْح َٕ َْٚ َو ٍُ َِ ُ ْؿ َش ْٕ ْؿ, َأ ُُ  .(1)شَفَْٚ َوَف

ُٜ وُتَس ) :ؿقفف ُّ ـي َتًزي ِٝ اْفت ِّٔ    (.هِٚب بٚد

   .(2)^ومعؾفو اًمـبل  ،اًمتعزيي عمـ أصـقى سمؿصـقبي مستحبي سموس وع

   .واًمدقموء ًمؾؿصوب واعمقً ،احلؿؾ قمغم اًمصؼم سمققمد إضمر :واف ًزيٜ

َّ وََيقُز افبُُٚء ظذ ) :ؿقفف ِٝ اْفت ِّٔ.)   

 اً وٓ يتضـؿـ حمـذور ،اًمطبقعـي سمؿؼتهوإكام  ،جيقز اًمبؽوء قمغم اعمقً، إذا يمون سمؽوًء ٓ ُيتؽؾػ

 .أو اسيمثور مـف ،مـ كدب أو كقوطمي

ـُ » :يمـام ذم طمـديٌ قمبـد اهلل سمــ قمؿـر ىمـول ^وروده قمـ اًمـبـل  :وافدفٔؾ ♦ ُد ْبت ًْ ك َشت َُ اْصتَ 

َقى َففُ  ُْ َتُٚه افَّْبِلي  ,ُظَبَٚدَة َص
َٖ ـِ  ^َؾ ِد ْب ًْ ـِ َظْقٍف َوَش ـِ ْب ْْحَ قُدُه َمَع َظْبِد افرَّ ًُ ٍٚص َوَظْبِد  َي ـِ  اهللَِأيِب َوؿَّ ْبت

ًُقدٍ  تَٚل  ,َمْس ََ ِٜ َأْهِِتِف, َؾ ِْٔف َؾَقَجَدُه ِ  َؽٚصتٔ َِ اَّ َدَخَؾ َظ َِ تك  ,اهللَِٓ َيتٚ َرُشتقَل  :َؿتْد َؿوتتك, َؿتُٚفقا :َؾ َُ َؾَب

َٚء افَّْبِلِّ ^افَّْبِلي  َُ ْقُم ُب ََ اَّ َرَأى اْف َِ َٚل  ^, َؾ ََ ْقا, َؾ َُ َّ  :َب َٓ َتْست تْغِ  اهللَإِنَّ  :ًُقنَ َأ ًَ ُب بِتَدْمِع اْف تذِّ ًَ  ,َٓ ُي

 ِٛ ِْ ََ َٓ بُِحْزِن اْف َذا ,َو ُب هِبَ ذِّ ًَ ـْ ُي
   .(3)شأو َيْرَحؿُ  -َوَأَصَٚر إَِػ فَِسِٕٚفِ  -َوَفُِ

   .ومفذا يـفك قمـف ،أمو إن صحى اًمبؽوء كدب أو كقوطمي أو يمون ومقف شمسخط وإيمثور مـف -

ُرُم افْْدُب ) :ؿقفف ُٜ  ,وَُيْ    (.دِّ وٕحُقهاْفتَخ وَفْىُؿ  ,وَصؼي افثقِب  ,وافْٔٚح

   .وكحقهو !واؾمـقداه :يمؼقل ،شمعداد حموؾمـ اعمقً :اًمـدب

 .وىمد ورد اًمـفل قمـفو ،ٕكف مـ اًمـقوطمي :وهذا اًمـدب إصؾ ومقف أكف حمرم

[] 

                                 
« اجلومع وعقػ» ذم إًمبوين ووعػف(، 11/197) «اًمؽبػم» ذم واًمطؼماين(، 1953« )اًمؽممذي» أظمرضمف (1)

(3371.) 

ك سمَِلضَمؾٍ  قِمـَْدهُ  َويُمؾ  ، َأقْمَطك َمو َوًَمفُ ، َأظَمذَ  َمو هللِ ِ إِن  »: ومقفو( 913« )مسؾؿ»و(، 1181« )اًمبخوري»: اكظر (1) ، ُمَسؿًّ

 .«َوًْمَتْحَتِسْى ، وَمْؾَتْصؼِمْ 

 (.911« )مسؾؿ»و(، 1391« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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 :ؿٚل ادٗفػ 

ُٛ بن] ٍٜ تََتِ ٌٜ  :روٍط َخست ت يَّ تُؽ ِٕهتٍٚب  ,وإشتالمٌ  ,ُحرِّ ِْ لي احلتقِل   ؽتِر توُمِوت ,واشت َراُره ,وِم

 ُّ ِ اْفت ِٜ  ,ًَؼَّ تْغ ِٕهتٚب ,وِرْبَح اف جٚرةِ  ,إٓ ِٕ َٚج افسٚنّ ُِ ؾت٘نَّ َحتْقَْلا َحتْقُل أصتِِٓا إن ـتٚن  :ًٚ وفتق مل َيب

افِف ,ًٚ ِٕهٚب ـَ ـ  ِّ  .وإٓ ؾ

ـٌ   تٍئ أ ,وَمتـ ـتتٚن فتف َدْيتت ِْ َأدَّى َزـَٚتتف إذا َؿَبَوتتف دَِتتٚ  ,و ؽتتِرهأو َحتؼأ متتـ َصتتداٍق وؽتِره ظتتذ َم

ُص افْهَٚب  ,كتََمو َُ ـٌ َيْْ ـٍ  ,اً وفق ـٚن ادُٚل طٚهر ,وٓ َزـَٚة   مِٚل َمـ ظِٔف َدي ٚرٌة ـَدْي ٍَّ ـَ  .و

ََِؽ ِٕهٚب  تف اً صٌٚر ًٚ وإن َم َُ َِ َد حقُفتف حتَغ َم ََ ًَ ْٕ تَص افْهتَٚب   بًتِض  ,ا ََ َٕ أو  ,قلِ اْفتتَح وإن 

َىَع  ,مـ افزـٚةِ  اً َدفف بٌِر ِجِْْسف ٓ ؾِراربَٚظف أو َأبْ  ََ ْٕ  .وإن َأْبَدَفف بِجِْْسف َبَْك ظذ حقفِف ,ْقُل اْفتَح ا

ُٛ افزـُٚة   ظتِغ ادتٚلِ   ِٜ  ,وََتِ ت مَّ تٌؼ بٚفذِّ ِي ًَ وٓ ُيً تَزُ   ُوجقهِبتٚ إمُتُٚن إداِء وٓ بَتُٚء  ,وْلتٚ َت

ِٜ  ,ادٚلِ  ـَ ِ ـِ   افسَّ ْي  .[وافزـُٚة ـٚفدَّ

 ،ويمـذا صـالة اجلــوزة ،ومتعؾؼوهتـو مــ اًمطفـورة ،عمو شمؽؾؿ اعممًمػ قمـ اًمصـالة :مْٚشبٜ افبٚب

طمقـٌ ىمركـً  ،اعمقاوع اًمتل ذيمـرت ذم اًمؼـرآن إذ هل ىمريـي اًمصالة ذم ضمّؾ  :وأطمؽومفو ،ذيمر اًمزيموة

 .وً اًمصالة سموًمزيموة ذم اًمؼرآن ذم اصمـلم وصمامكلم مقوع

 وسملم يدي اًمبوب قمدة مسو ؾ:   

 :شمعريػ اًمزيموة :ػإو

 اًمزيموة ًمغي شمطؾؼ قمغم معـقلم:   

  .وزاد زيمو اًمزرع إذا كام :يؼول ،اًمـامء واًمزيودة -1
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ر كػســف مـــ ـمّفــ :أي- (1)(ڦ ڦ ڄ ڄ) :قمــغم اًمتطفــػم، ومـــف ىمقًمــف وً وشمطؾـؼ أيضــ -1

   .-إدكوس

بى ًمزيـودة ٕهنـو ؾمـ :وهذان اعمعـقون  تؿعون ذم اًمزيموة، وهذا يبلم أن ؾمبى شمسـؿقتفو سموًمزيمـوة

   .وإضمر ذم أظمرة ،اعمول وشمـؿقتف سموًمؼميمي، واخلؾػ ذم اًمدكقو

 .قمغم وضمف خمصقص ،ٕصـوف خمصقصي ،ذم مول معلم ،وً كصـقى مؼدر ؿمـرقم :ًٚ ذظ

 .ذم مول معلم ،وً هق إظمراج كصـقى مؼدر ؿمـرقم :وإخراج افزـٚة

   :طمؽؿفو ومـزًمتفو :ادسٖفٜ افثٕٜٚٔ

وة وومروـقتفو، وأهنـو ريمــ مــ أريمـون اسؾمـالم، سمـؾ هـل معؾقم ًمدى يمؾ مسؾؿ وضمقب اًمزيم

 .ذم مقاوع قمديدة مع اًمصالة ىمركًأهؿ إريمون سمعد اًمصالة، وٕضمؾ هذا 

   :طمؽؿ شمرك اًمزيموة :افثٚفثٜادسٖفٜ 

 اً ٓ ضمحـد ًمؽـف إذا يمون ىمد شمريمفو سمخـالً  ،وشموريمفو معرض كػسف ًمؾعؼقسمي ،وً ٓ جيقز شمريمفو مطؾؼ

ـْ » :^ىمـول رؾمـقل اهلل  :ىمول أيب هريرة واًمدًمقؾ طمديٌ  ،ذًمؽومنكف ٓ يؽػر سم ،ًمقضمقهبو َمتٚ ِمت

دِّ  َٗ  َٓ ُي
ٍٜ ٍٛ َوَٓ ؾِوَّ ِٛ َذَه تٍٚر,  يَصِٚح َٕ ـْ  ٚنَِح ِمت ٍَ ْٝ َفتُف َصت َح ٍِّ  ُصت

ِٜ ََٔٚم
َِ َٚن َيْقُم اْف ـَ ٚ, إَِّٓ إَِذا  َٓ ََّ ٚ َح َٓ ِمْْ

ُْْٖحِ  َّْؿَ  لَ َؾ َٓ ِٚر َج َٕ    ٚ َٓ ْٔ َِ تٚ َج  ,َظ تَقى هِبَ ُْ ُٔ تَٚن َؾ ـَ تَا َبتَرَدْت ُأِظٔتَدْت َفتُف ِ  َيتْقٍم  َِّ ـُ تُرُه,  ْٓ ُْْبتُف َوَجبُِْٔتُف َوَط

ٚ إَِػ  ُف, إِمَّ ُِ ى َشبِٔ َبٚدِ َؾُرَ
ًِ َْوتك َبْغَ اْف , َح َّك ُي

ٍٜ
َداُرُه ََخْستَغ َأْفَػ َشَْ َْ ٚ إَِػ افَّْٚرِ اْفتَج ِم  َوإِمَّ

ِٜ
َيتٚ  :ؿِٔتَؾ  .َّْ

دِّ  :َؿَٚل  ؟َؾٚإِلبُِؾ  ,اهللَِرُشقَل  َٗ ُٛ إِبٍِؾ َٓ ُي تٚ َيتْقَم ِوْردَِهتٚ, إَِّٓ  يَوَٓ َصِٚح َٓ ُب َِ تٚ َح َٓ َِّ ـْ َح ٚ, َوِم َٓ ََّ ٚ َح َٓ ِمْْ

ٚ َؾهتتٔالً  َٓ ُد ِمَْ
َِ ٍْ ْٝ َٓ َي َٕ ٚ ـَ ٍٚد َؿْرَؿٍر َأْوَؾَر َمٚ  ََ ٚ بِ  ُبىَِح َْلَ

ِٜ ََٔٚم
َِ َٚن َيْقُم اْف ـَ ٚؾِ  ,اً َواِحتد إَِذا  ٍَ َْٖخ ُه بِ ُٗ تٚ, َتَىت َٓ

َداُرُه ََخْستغَ  َْ َٚن ِم ـَ ِْٔف ُأْخَراَهٚ   َيْقٍم  َِ ِْٔف ُأوََٓهٚ ُردَّ َظ َِ َا َمرَّ َظ َِّ ـُ  ,ٚ َٓ ْؾَقاِه
َٖ ُف بِ ًَوي , َح َّتك  َوَت

ٍٜ
َأْفتَػ َشتَْ

ٚ إَِػ  ُف إِمَّ ُِ ى َشبِٔ  َؾُرَ
َبٚدِ ًِ َْوتك َبْغَ اْف ٚ إَِػ افَّْٚرِ اْفتَج ُي  َوإِمَّ

ِٜ
   .(2)شَّْ

                                 
 (.9: )اًمشؿس (1)

 (.987« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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 .مع أكف شمرك اًمزيموة ،إمو إمم اجلـي أو اًمـور ،أكف ذيمر أكف يرى ؾمبقؾف :وهدواًمش

ٍٜ ) :ؿقفف ُٛ بؼوٍط َخس ٌٜ  :ََتِ يَّ    .(ُحرِّ

 :وهل مخسي ذيمر اعممًمػ ؿمـروط وضمقب اًمزيموة،

وهق اًمعبد اًمرىمقؼ واعمؽوشمى، وأمـو  ،اً ومال دمى اًمزيموة قمغم مـ ًمقس طمر :احلريي :افنترط إول

 .، ومنكف يزيمل مـف سمؼدر طمريتف، ومنن يمون ًمديف موٌل -وً وسمعضف رىمقؼ اً ـ يمون سمعضف طمروهق م-ض ع  بَ اعمُ 

 .(وإشالمٌ ) :ؿقفف

 .اً أو يمون مرشمد ،وً أصؾق اً ؾمقاء يمون يمػره يمػر ،ومال دمى قمغم اًمؽوومر :اسؾمالم :افنترط افثٚن

 .واًمعبودة ٓ شمصح مـ اًمؽوومر، وٓ يؼضـقفو إذا أؾمؾؿ ،ٕهنو قمبودة :وذفؽ

ُِْؽ ِٕهٍٚب و) :ؿقفف    .(ِم

 .ومال دمى اًمزيموة ذم مو ل يبؾغ اًمـصوب :مؾؽ اًمـصوب :افنترط افثٚفٞ

ى اًمشـورع وضمـقب اًمزيمـوة قمـغم سمؾقهمـف، ومـنذا مؾـؽ اسكسـون هق اًمؼـدر اًمـذي رشّمـ :وافْهٚب

  .وضمبً قمؾقف اًمزيموة وإٓ ومال دمى ،وً كصوسم

 .ن ؿموء اهللويمؾ كقع مـ أكقاع إمقال اًمزيمقيي ًمف كصوب يليت ذيمره ذم سموسمف إ

 .(واش َراُره) :ؿقفف

 :اؾمتؼرار اعمؾؽ، واعمراد سموؾمتؼرار اعمؾؽ أن يتحؼؼ ومقف :افنترط افرابع

 .ؾؽ، ومال يؽقن اعمول قمروي ًمؾسؼقطمتوم اعمِ  -1

 .وٓ يتعؾؼ سمف طمؼ همػمه، سمؾ يؽقن عموًمؽف طمؼ اًمتصـرف ومقف -1

 :أمثِٜ ٕمقال ؽر مس َرة

ــي .1 ويؿتـــع مـــ إداء،  ،اعمؽوشمــى يؿؾــؽ أن يعجــز كػســف ٕن :اً ًمــقس مســتؼر :ديـــ اًمؽتوسم

   .وًمق مّر طمقٌل قمغم  عف ،ٓ أؾمتطقع اًمقوموء، وقمغم هذا ومال زيموة قمغم ديـ اًمؽتوسمي :ويؼقل

وشمـػســخ  ،ٕكــف مـــ اجلــو ز أن يـفــدم اًمبقــً :همــػم مســتؼر :أضمــرة اًمبقــً ىمبــؾ متــوم اعمــدة .1

   .اسضمورة
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 .(وُمِِضي احلقلِ ) :ؿقفف

 ،يمبفقؿـي إكعـوم وإصمـامن ،مضــل احلـقل ومـقام يشـؽمط ومقـف مضــل احلـقل :سافنترط اخلتٚم

 .وقمروض اًمتجورة، ومفذه ٓ دمى اًمزيموة ومقفو إٓ سمؿرور احلقل

ِْٔف » :وً طمديٌ قمو شي مرومققم :ؾافدفٔو َِ َٚة ِ  َمٍٚل َح َّك َُيُقَل َظ ـَ  .(1)شْقُل اْفتَح َٓ َز

ُّ   ؽِر ) :ؿقفف ِ اْفت    .(ًَؼَّ

 عمـو ذيمـر اؿمـؽماط مضــل احلـقل،، طمقـٌ إكـف ٓ يشؽمط ألو احلـقل أمقالٍ  ػ ذم ذيمرؿمـرع اعممًم

 :اؾمتثـك سمعض إمقال ممو ٓ جيى ومقف مرور احلقل

 ،اخلورج مـ إرض مـ احلبـقب واًمـثامر، ومفـذه ٓ جيـى ومقفـو احلـقل :وادراد هبٚر، اعمعشـّ (1

 .(2)(﮴ ﮵﮶  ﮷) :ًمؼقًمف شمعومم :سمؾ إذا وضمدت أظمذت

وكصـػف ومـقام ؾمـؼل  ،ٕن كصوب اًمزيمـوة ومقفـو اًمعشــر :ـراتً احلبقب واًمثامر معّش وإكام ؾمؿق

  .سمال ممكي أو سمؿمكي

ِٜ ) :ؿقفف    .(إٓ ِٕ َٚج افسٚنّ

مو شمقًمد مـ اًمسو ؿي ممو وضمى ومقف اًمزيموة قمغم أصؾف، ومـال يشـؽمط  :وادراد بف :كتوج اًمسو ؿي (1

   .ٕهنو شموسمعي ٕصؾفو :ومقف مضـل احلقل

 ـي وـدكو أرسمعقن ؿموة دمى ومقفو اًمزيموة، وذم أصمـوء احلقل شمقاًمـدت طمتـك صـورت مقم :مثٚل ذفؽ

 .ٓ قمـ أرسمعلم ،وصمالصملم  يٍ واحلقل ومنكـو كزيمل قمـ م وصمالصملم، ومؾام شمؿّ 

ْغ ِٕهٚب ,وِرْبَح اف جٚرةِ ) :ؿقفف ُِ    .(ًٚ ؾ٘نَّ َحْقَْلا َحْقُل أصِِٓا إن ـٚن ِٕهٚب :ًٚ وفق مل َيب

   .أصؾفو يمذًمؽ و طمقُل ومحقأُل  :رسمح اًمتجورة (3

                                 
 ذم إًمبوين وصححف(، 1/95) «اًمؽؼمى» ذم قفؼلواًمب(، 1893) «اًمدارىمطـل»و(، 1953« )موضمف اسمـ» أظمرضمف (1)

 (.7197« )اجلومع صحقح»

 (.111: )إكعوم (1)
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قمروـفو ًمؾبقـع، وعمـو ضمـوء احلـقل ومـنذا هـل  وً رضمـؾ قمــده أرض اؿمـؽماهو سمخؿســلم أًمػـ :مثٚفف

   .ٕن طمقألو طمقل أصؾفو : ي أًمػ، ومنكف يزيمل قمـ  قع اعمو ي أًمػوشمسووي م

وسمـدأ يبقـع، وعمـو طمـول احلـقل إذا هـل  ،رضمـؾ قمــده حمـؾ سمـف سمضـو ع سمعشــرة آٓف :مثٚل آخر

 .، ومقزيمل قمـ اًمثالصملموً  أًمػشمسووي صمالصملم

افِف) :ؿقفف ـَ ـ  ِّ    .(وإٓ ؾ

ومـنن  :وكتجً اًمسـو ؿي ،صمؿ رسمح اعمول ،وً ورسمح اًمتجورة ىمد سمؾغو كصوسم ،إذا ل يؽـ أصؾ اًمسو ؿي

   .احلقل يبدأ مـ يمامل اًمـصوب

زيد قمـده صمالصمـقن ؿمـوة، صمـؿ شمقاًمـدت طمتـك سمؾغـً أرسمعـلم، وموسمتـدأ احلـقل مــ يـقم أن  :ومؿثالً 

 .ـصوب، وإذا شمؿ احلقل زيمك قمـ إصؾ وكتوضمفسمؾغً اًم

ـٌ ) :ؿقفف ٍئ أو ؽِره ,وَمـ ـٚن فف َدْي ِْ َأدَّى َزـَٚتتف إذا َؿَبَوتف دَِتٚ  ,أو َحؼأ مـ َصداٍق وؽِره ظذ َم

 َٙ    (.َم

ـٌ وكحقه يمصداق :أي  -أو همػم مـكمء ،ؾمقاء يمون اًمديـ قمغم مكمء- أن مـ يمون ًمف قمغم أطمٍد دي

 .ًمزيموة، وإكام خيرج اًمزيموة إذا ىمبضفومنن هذا ٓ يسؼط ا

ـُ قَمـغَم » :ىمـول مو ورد قمـ احلؽؿ سمـ قمتقبـي :وافدفٔؾ ♦ ْي ضُمـِؾ َيُؽـقُن ًَمـُف اًمـد  ـْ اًمر  ؾُمـتَِؾ قَمـكِم  قَمـ

ضُمؾِ  ُٛ  :ىَموَل  ،اًمر  ِٔف َصِٚح ِـّ ْٔتفِ  ,لِ اْفتَا ُيَز َِ َْوتتل ,َؾِْ٘ن َتَقى َمتٚ َظ َٓ َي تُؾ َؾت» :ىَمـوَل  ،شَوَخنتتل َأْن  ِٓ ّْ َِ٘ذا ُي

َٚة َمٚفِفِ  ـَ  .(2()1)شَخَرَج َأدَّى َز

ُص افْهَٚب ) :ؿقفف َُ ـٌ َيْْ    .(وٓ َزـَٚة   مِٚل َمـ ظِٔف َدي

ًمؽـ قمؾقـف ديــ يبؾـغ شمسـعي  ،إكسون قمـده مول يبؾغ اًمـصوب يمعشـرة آٓف ريول :صقرة ذفؽ

                                 
 (.1/389« )ؿمـقبي أيب اسمـ» أظمرضمف (1)

، معسـر قمغم يمون وإن قموم، يمؾ زيموشمف يمدي ومفذا سموذل مؾئٍ  قمغم اًمديـ يمون ومنن: اًمديقن سملم يػرق أكف: اًمثوين اًمؼقل (1)

، واًمسعدي، اًمقهوب قمبد سمـ وحمؿد، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره ىمبضف، إذا إٓ شمفزيمو يمدي ومال: مموـمؾ همـل أو

 .واًمعثقؿلم
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ذم هـذه  ومفـؾ قمؾقـف زيمـوة -وهـل دون اًمـصـوب-آٓف ريول، ومؾق ؾمدد ديـف يبؼك معـف أًمـػ ريـول 

 ؟اًمعشـرة آٓف أو ٓ

 ؟.هؾ اًمديـ يؿـع وضمقب اًمزيموة أو ٓ :وسمؿعـك آظمر كؼقل

 .وً أكف ًمقس قمؾقف زيموة، واًمديـ يؿـع اًمزيموة مطؾؼ :اعمذهى اعمشفقر مـ

 :ويدل فذفؽ أمقر ♦

ؿْ » :مو روي قمـ قمثامن  -1 ُُ تٚتِ ـَ ُر َز ْٓ دِّ َديْ  ,َهتَذا َصت َٗ ُٔت ِْ ـٌ َؾ ْٔتِف َدْيت َِ تَٚن َظ ـَ ـْ  ت َّ َح َّتك  :َْتفُ َؾ

تٚةَ  ـَ تٚ افزَّ َٓ ديوَن ِمْْ َٗ ْؿ َؾُ ت ُُ َؾ َأْمَقاُف ِوتفِ » :، وذم ًمػـظ(1)شُحَهَّ َْ َٔ ِْ ـٌ َؾ ْٔتِف َدْيت َِ تَٚن َظ ـَ ـْ  ت َّ َٜ  ,َؾ َّٔت
َِ تقا َب ـي َوَز

ؿْ  ُُ    .وملومود أن اًمديـ يؿـع مـ اًمزيموة .(2)شَأْمَقافِ

ـْ َأؽْ » :أن اًمزيموة شممظمذ مـ اًمغـل، وذم احلـديٌ -1 َختُذ ِمت ْٗ ؿْ ُت ِٓ َٔتٚنِ
ِ ومــ قمؾقـف ديــ  .(3)ش...ْ

 .ٕن مو قمـده مـ مول ٓ يؿؾؽف :سمؼدر مو يـؼص اًمـصوب ومفق ًمقس سمغـل

   .وٕن اًمزيموة ؿمـرقمً عمقاؾموة اًمػؼراء، وطموضمي اعمديـ يمحوضمي اًمػؼػم أو أؿمد -3

 صـور اعمـول ،وٕكـو إذا أمركو اعمديقن سموًمزيموة قمـ اًمديـ، وأمركو صوطمى اعمـول سموًمزيمـوة قمــف -1

 .(4)ىمد زيمل قمـف مرشملم، وهذا ٓ أصؾ ًمف

  .(اً وفق ـٚن ادُٚل طٚهر) :ؿقفف

   .يموحلبقب واًمثامر واعمقاؿمـل :إمقال افيٚهرة

                                 
 «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/111« )ؿمقبي أيب اسمـ»و(، 391) «اًمشوومعل»و(، 668« )موًمؽ» أظمرضمف (1)

 (.3/169« )اسرواء» ذم إًمبوين وصححف(، 1/119)

 (.1/111« )ؿمقبي أيب اسمـ» أظمرضمف (1)

 (.19« )مسؾؿ»و(، 1395« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 اًمشوومعقي، قمـد اعمذهى وهل سموـمـًو، أو فموهراً  اعمول يمون ؾمقاء اًمزيموة، يؿـع ٓ اًمديـ أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 . واًمعثقؿلم، سموز واسمـ، اًمقهوب قمبد سمـ حمؿد سمـ قمبداهلل: واظمتوره

، اعموًمؽقي ىمقل وهل اًمظوهرة، إمقال مـ اعمول يمون ذاإ اًمزيموة يؿـع ٓ اًمديـ أن: أمحد قمـ إظمرى واًمروايي

 .شمقؿقي اسمـ واظمتقور
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   .اًمػضي وقمروض اًمتجورةويموًمذهى  :وإمقال افبٚضْٜ

 اً يمون اعمول اًمـذي ؾمــقزيمك قمــف فمـوهرؾمقاء ، إذا أكؼص اًمـصوب أن اًمديـ يؿـع اًمزيموة :ومقؼقل

   .وً أو سموـمـ

ـٍ ) :ؿقفف ٚرٌة ـَدْي ٍَّ ـَ  .(و

ـٌ ٕهنو دَ  :ذم يمقهنو شمـؼص اًمـصوب اًمؽػورة يموًمديـ  .ًمؽـ اًمدا ـ هق اهلل ،ي

صمالصمام ي صوع مــ احلبـقب وهـق اًمـصـوب، وًمؽــ قمؾقـف إـمعـوم  :إكسون قمـده مول :مثٚل ذفؽ

ٕن اًمؽػــورة  :ومــال يؽــقن قمــغم اًمثالصمام ــي صــوع زيمــوة :ًمؽــؾ مســؽلم كصــػ صــوع ،وً ؾمــتلم مســؽقـ

   .يموًمديـ

ََِؽ ِٕهٚب) :ؿقفف ف اً صٌٚر ًٚ وإن َم َُ َِ َد حقُفف حَغ َم ََ ًَ ْٕ    .(ا

ومنذا مؾـؽ اسكسـون مــ هبقؿـي إكعـوم مـو  ،سمؾ اًمعؼمة سموًمعدد ،ٓ قمؼمة سموًمعؿر ذم هبقؿي إكعوم

   .اً أو صغور اً ومػقف اًمزيموة، ؾمقاء يموكً يمبور وً يبؾغ كصوسم

تت» :قمؿــقم طمــديٌ :وافتتدفٔؾ ـُ تتَِْؿ ِ   ٌَ تتَغ َصتتٚةً ِ  اْف ًِ ، ومقشــؿؾ اًمشـــقوه اًمصــغور (1)شَصتتٚةٌ  ؾِّ َأْرَب

  .واًمؽبور

   .ومػقفو اًمزيموة ،مـ اًمبؼر أو صمالصمقن قمجالً  ،زيد قمـده أرسمعقن ؾمخؾي :مثٚل ذفؽ

ٕكــف ومؼــد هـــو ؿمـــرط اًمســقم،  :إذا يموكــً اًمصــغور شمشـــرب مـــ أمفوهتــو :يستت ثْك متتـ ذفتتؽ •

   .ـوء احلقلسمؽبور ذم أصم اً ويتصقر هذا ومقام ًمق أسمدل صغور

َص افْهَٚب   بًِض ) :ؿقفف ََ َٕ  ,مـ افزـتٚةِ  اً أو بَٚظف أو َأْبَدفف بٌِر ِجِْْسف ٓ ؾِرار ,قلِ اْفتَح وإن 

َىَع  ََ ْٕ    .(ْقُل اْفتَح ا

   .مضـل احلقل :مـ ؿمـروط وضمقب اًمزيموة ذم هبقؿي إكعوم وهمػمه

                                 
 طمديٌ مـ(، 1798« )موضمف اسمـ»و(، 616« )اًمؽممذي»و(، 1568« )داود أسمق»و(، 8/157« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1161« )اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وصححف، قمؿر سمـ اهلل قمبد
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 يـؼطع هبو احلقل اً ًمؽـ ذيمر اعممًمػ هو هـو صقر: 

 .اً ضمديد كؼص اًمـصوب ذم سمعض احلقل، ومال سمد أن يستلكػ طمقًٓ إذا  :إوػ

ومفـو اكؼطـع  ،وعمو مّر قمؾقفو مخسي أؿمفر موت مـفو اصمـتون، صمؿ شمقاًمدت ،قمـده أرسمعقن ؿموة :مثٚفف

   .احلقل ومقستلكػ مـ سمؾقغ اًمـصوب مرة أظمرى

   .إذا سموع سمعض اعمول اعمزيمك :افثٕٜٚٔ

  .مـ احلقل اً ٓ ومرار ،مـفوؾقغ احلقل سموع واطمدة زيد قمـده مخس مـ اسسمؾ، وىمبؾ سم :مثٚفف

   .إذا أسمدًمف سمغػم ضمـسف :افثٚفثٜ

ومــؼص  ،مـفو سمـوصمـلم مــ اسسمـؾ ةوىمبؾ متوم احلقل أسمدل مخس قمشـر ،قمـده مخسـقن ؿموة :مثٚفف

   .مـ اًمزيموة اً اًمـصوب، ول يػعؾ ذًمؽ ومرار

   .ومنن ىمصد اًمػرار مـ اًمزيموة ومنهنو ٓ شمسؼط

   .سؼط اًمزيموة سمذًمؽ اًمؼصدشمومؾؿ  ،سمف إؾمؼوط طمؼ همػمهٕكف ىمصد  :وذفؽ

   .(وإن َأْبَدَفف بِجِْْسف َبَْك ظذ حقفِف) :ؿقفف

  .إذا أسمدل اعمول سمـصوب مـ ضمـسف، ومنكف يبـل قمغم طمقًمف

إذا أسمدل أرسمعـلم ؿمـوة سمـلرسمعلم ؿمـوة أو أيمثـر، ومـنن احلـقل طمـقل اعمـول إول يبــل  :مثٚل ذفؽ

  .قمؾقف

ؿمـقوه، وذم أصمـوء احلقل أسمدألو سمام ي وصمالصمـلم ؿمـوة، ومـنذا طمـول  و ي وقمشـرزيد قمـده م :مثٚل آخر

ٕن اًمزا د شمبـع ًمألصـؾ ذم  :وهل ؿموشمون ،ومنكف خيرج اًمزيموة قمـ اعمو ي واًمثالصملم ،طمقل اًمشـقوه إول

 .طمقًمف

ُٛ افزـُٚة   ظِغ ادٚلِ ) :ؿقفف ِٜ  ,وََتِ مَّ ٌؼ بٚفذِّ ِي ًَ    .(وْلٚ َت

   .إذ ًمقٓ اعمول عمو وضمبً اًمزيموة :عمولاًمزيموة واضمبي ذم قملم ا

   .وموسكسون مطوًمى هبو ذم ذمتف ،ألو شمعؾؼ سموًمذمي :وً وأيض



 

 
 التعليل املكيع على  ساد املضتكيع

 
547 

وًمؽــ يضـؿـ  ،ومـنذا وضمبـً اًمزيمـوة ذم اعمـول، ومقجـقز أن يبقـع اعمـول ويتصــرف :وظذ هتذا •

   .اًمزيموة

ًمتـل ًمق يمون قمــده أرسمعـقن ؿمـوة ومقؾزمـف أن خيـرج ؿمـوة، وٓ يؾزمـف مــ قمـلم اًمشــقوه ا :وً وأيض

 .قمـده

 .(وٓ ُيً َزُ   ُوجقهِبٚ إمُُٚن إداِء وٓ بَُٚء ادٚلِ ) :ؿقفف

 :ذيمر اعممًمػ أمريـ ٓ يعتؼمان ذم وضمقب اًمزيموة وٓ يـظر ألام

ـ :إمُٚن إداء .1 ك يـتؿؽـ مــ أداء ومال يشؽمط ذم وضمقب اًمزيمـوة يمـقن صـوطمى اعمـول اعمزيم 

   .وًمق ل يتؿؽـ مـ أدا فو ،اًمزيموة، سمؾ دمى

 ،وً أو يؽـقن اعمـول همو بـ ،وً أو يؽـقن وـو ع ،أن اعمول ىمـد يؽـقن ذم ذمـي مـديـ :وافًِٜ   ذفؽ ♦

   .اً ضمديد ويبدأ يستلكػ طمقًٓ  ،ومتجى ومقف اًمزيموة سمَحَقٓن احلقل

   .ومال يشؽمط ًمقضمقب اًمزيموة سمؼوء اعمول ذم يد اعمزيمل :بَٚء ادٚل.1

ومؾـق أن اعمـول  :ًمؽـل يزيمقـف وً اعمول ؿمــرـمرضمؾ قمـده مول ومقف اًمزيموة ومال يعتؼم سمؼوء  :صقرة ذفؽ

شمؾػ، يمام ًمق ؾمـرىمً اًمشـقوه أو ووع اعمول أو اطمؽمق، ومنكـف دمـى قمؾقـف اًمزيمـوة ومقـف، ومـال قمـؼمة سمبؼـوء 

ٕهنـو  :وًمـق شمؾـػ اعمـول، ؾمـقاء ومـرط أو ل يػـرط ،اعمول اًمـذي وضمبـً ومقـف اًمزيمـوة، سمـؾ دمـى اًمزيمـوة

 .(1)وضمبً وصورت ذم ذمتف

ِٜ وافزـُٚة ـٚفدَّ ) :ؿقفف ـَ ِ ـِ   افسَّ    .(ْي

 .، واهلل أطمؼ سموًمؼضوء مـ اًمعبوداًمزيموة ديـ هلل شمعومم

   .ُع اعمول قمغم اًمقرصمي سمعد مقت مقرصمفؿ طمتك ُّترج مـف اًمزيموةومال يقز   :وظذ هذا

 

 

                                 
، ومرط أو شمعدى إذا إٓ سمتؾػفو يضؿـ ومال: اعمزيمل يد ذم أموكي شمؽقن وضمقهبو سمعد ةاًمزيمو أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واًمعثقؿلم، شمقؿقي واسمـ، ىمدامي اسمـ: واظمتورهو
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 :ؿٚل ادٗفػ 

ُٛ   إِبِؾٍ ] رٍ  ,ََتِ ََ ًٜ احلق ,وَؽَْؿٍ  ,وَب ُٛ   ََخٍْس وظنت ,أو أـثَره ,َل إذا ـٕٚٝ شٚنّ َٔج ريـ متـ تؾ

ُٝ َختتٚضٍ  :اإلبِتتؾِ  ٝ  وثالثتتغ ,  ـتتؾِّ َختتٍس صتتٚةٌ  :وؾتتٔا دوهَنتتٚ ,بْتت ُٝ َفُبتتقنٍ  :و  ِشتت ٝ   ,بْتت و  شتت

ٌٜ  :وأربًغَ  ََّ ٌٜ  :و  إحتدى وِشت ِّغَ  ,ِح ٝ  وشتبًغَ  ,َجَذَظت  :و  إحتدى وتستًغ ,بَِْْ تٚ َفُبتقنٍ  :و  شت

َ ٚنِ  ََّ ـَ واحدةٌ ؾ٘ذ ,ِح ٍٜ وظؼي ُٝ َفُبتقنٍ  :ثتؿ   ـتؾِّ أربًتغَ  ,ؾَثالُث بْتِٚت َفبتقنٍ  :ا َزاَدْت ظذ مٚن  ,بْت

ٌٜ  :و  ـؾِّ َخسغَ  ََّ    .[ِح

   .واًمغـؿ ،واًمبؼر ،اسسمؾهل  :هبّٜٔ إًٕٚمو ،(1)يمؾ طمل ٓ يؿقز :افبّٜٓٔ

 .ٕهنو ٓ شمتؽؾؿ، ومفل هبقؿي اًمصقت :وشّٔٝ بذفؽ

ومنكف ذيمرهـو أول إؿمــقوء، ويمـذا يمتـوب أيب  :(2)^اىمتداء سموًمـبل  :ؾقفووسمدأ اعممًمػ سموًمؽالم قم

 .ًمؾزيموة ومبدأ سمبفقؿي إكعوم ^، وومقف ومريضي اًمـبل (3)سمؽر ٕكس

ُٛ   إِبِؾٍ ) :ؿقفف رٍ  ,ََتِ ََ    .(وَؽَْؿٍ  ,وَب

 :اًمزيموة دمى ذم هذه إصـوف اًمثالصمي

مـــ اًمعــريب  وهــل اعمتقًمــدةٌ -يت أو سمخــو -قمـــدكو ياعمعروومــ لوهــ- ؾمــقاًء يموكــً قمرسمقــي :اإلبتتؾ

 .مـسقسمي إمم سمختـصـر ،وشمؽقن ذات ؾمـوملم ،-واًمعجؿل

 .ؾمقاًء يموكً اًمبؼر أهؾقي أو وطمشـقي، ومـفو اجلقامقس :وافبَر

 .ؾمقاًء يموكً مـ اًمضلن أو اعمعز، ومؽؾفو ومقفو اًمزيموة :وافٌْؿ

                                 
 .(56 /11) اًمعرب ًمسون: اكظر (1)

 .ذر أيب طمديٌ مـ( 999« )مسؾؿ»و(، 1169« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 .أكس طمديٌ مـ( 1151« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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ًٜ احلقَل ) :ؿقفف  .(أو أـثَره ,إذا ـٕٚٝ شٚنّ

   :هبقؿي إكعوم ؿمـروط يشؽمط ًمقضمقب اًمزيموة ذم

ٕن اعمقاؿمــل  :وهل اًمتل شمرقمك اعمبـوح مــ اًمعشـى سمـال يمؾػـي وٓ ممكـي :أن تُقن شٚنّٜ (1

 :ىمسامن

 .وهل مو رقمً سمال يمؾػي وٓ ممكي :شٚنّٜ .1

 .عؾػ سموًمثؿـ، ويشؽمى ألو اًمعؾػوهل مو يموكً شمُ  :مًِقؾٜ .1

حلـقل يمؾـف أو أيمثـره، أمـو إن يمـون أن شمؽـقن ؾمـو ؿي ا :ومقشؽمط ًمقضمقب اًمزيموة ًمبفقؿي إكعـوم

 .ىمؾ ومال زيموة ومقفوأؾمقمفو اًمـصػ مـ احلقل أو 

ٍٜ » :طمـديٌ :وافدفٔؾ ♦ َّ
تؾِّ إِبِتٍؾ َشتٚنِ ـُ ٚ» ،(1) ش...ِ   َٓ

ِ َّ
تَِْؿ ِ  َشتٚنِ ٌَ ِٜ اف ، ومــص (2)شَوِ  َصتَدَؿ

 .وً ومدل قمغم أكف معتؼٌم ؿمـرقم ،قمغم اًمسقم

ُٛ   ََخٍْس وظؼيـ مـ اإلبِؾِ ) :ؿقفف َٔج ُٝ  :ؾ    .(  ـؾِّ َخٍس صٚةٌ  :وؾٔا دوهَنٚ ,َخٚضٍ  بْ

وهؽـذا، طمتـك شمبؾـغ  ،نوؿمـوشم ومػقفـو ؿمـوة، صمـؿ ذم قمشــرةٍ  وً إذا سمؾغً اسسمـؾ مخسـ :ٕهٚب اإلبؾ

   .ألو ؾمـي وهل مو شمؿّ  :وقمشـريـ ومقؽقن ومقفو سمـً خموض وً مخس

احلومـؾ،  :ُض ٕن أمفـو ىمـد محؾـً ذم اًمغوًمـى احلؿـؾ اًمـذي سمعـدهو، واعمـوظِم  :قً سمـذًمؽؿِّ وؾُم 

 .ًمغوًمى احلول ، وإكام هق ذيمرٌ وً ؿمـرـم وً فو موظمضوًمقس يمقن أمّ 

 .(3)وً إ وقم ،ومنكف خيرج اسمـ ًمبقن ذيمرٍ  :ومنن ل يقضمد ًمديف سمـً خموض

تٚ» :وومقف طمديٌ أكس  :وافدفٔؾ َٓ ِٓ ُٝ َخَتٍٚض َظتَذ َوْج ـْ ِظْْتَدُه بِْْت ُُ ـُ  ,َؾِْ٘ن مَلْ َي َوِظْْتَدُه اْبت

                                 
 اسمـ»و(، 1677« )اًمدارمل»و(، 1111« )اًمـسو ل»و(، 1575« )داود أسمق»و(، 33/339« )أمحد» فأظمرضم (1)

 (.1/398« )اعمستدرك» ذم احلويمؿ وصححف، طمقدة سمـ معوويي طمديٌ مـ(، 1166« )ظمزيؿي

 .أكس طمديٌ مـ( 1151« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (1/139) «اعمغـل»: اكظر (3)
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ُف يُ  :َفُبقنٍ  َّٕ َبُؾ ِمْْفُ َؾِ٘ ءٌ  ,َْ ُف َرْ ًَ َْٔس َم  .(1)شَوَف

ٝ  وثالثغ) :ؿقفف ُٝ َفُبقنٍ  :و  ِش    .(بْ

   .إذا سمؾغً اسسمؾ مـ ؾمً وصمالصملم إمم مخس وأرسمعلم ومػقفو سمـً ًمبقن

   .ألو ؾمـتون هل مو شمؿّ  :وبْٝ افِبقن

ـٍ  ٕن أمفو ذم اًمغوًمى شمؽقن ىمد ووعً، ومفل ذاُت  :وشّٔٝ هبذا ، سمـؾ وً ، وًمقس هذا ؿمـرـمًمب

  .هق اًمغوًمى

ٝ  وأربًغَ ) :ؿقفف ٌٜ  :و  ش ََّ    .(ِح

   .طمؼي :ػقفووموأرسمعلم إمم ؾمتلم  وً إذا سمؾغً ؾمت

ََّٜ  .مو شمؿ ألو صمالث ؾمـلم :واحِل

 .وشمريمى ،ٕهنو اؾمتحؼً أن يطرىمفو اًمػحؾ، وأن حيؿؾ قمؾقفو :شّٔٝ بذفؽ

ٌٜ  :و  إحدى وِش ِّغَ ) :ؿقفف    .(َجَذَظ

   .ضمذقمي : مخس وؾمبعلم ومػقفوإذا سمؾغً إطمدى وؾمتلم إمم

 .مو شمؿ ألو أرسمع ؾمـلم :واجلذظٜ

 .ٕهنو دمذع إذا ؾمؼط ؾمـفو :شّٔٝ بذفؽ

ٝ  وشبًغَ ) :ؿقفف    .(بَِْْ ٚ َفُبقنٍ  :  ش

 .سمـتو ًمبقن :وؾمبعلم إمم شمسعلم ومػقفو وً إذا سمؾغً ؾمت

َ ٚنِ  :و  إحدى وتسًغ) :ؿقفف ََّ    .(ِح

 .طمؼتون ـمروىمتو اًمػحؾ :ومػقفو ،ـريـإذا سمؾغً إطمدى وشمسعلم إمم مو ي وقمش

ـَ واحدةٌ ) :ؿقفف ٍٜ وظؼي    .(ؾَثالُث بِْٚت َفبقنٍ  :ؾ٘ذا َزاَدْت ظذ مٚن

 .إذا سمؾغً مو ي وإطمدى وقمشـريـ، ومنكف يؽقن ومقفو صمالث ًمبقن

                                 
 (.1118« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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ُٝ َفُبقنٍ  :ثؿ   ـؾِّ أربًغَ ) :ؿقفف ٌٜ  :و  ـؾِّ َخسغَ  ,بْ ََّ    .(ِح

 ،مو ي وإطمـدى وقمشــريـ ومـام ومـقق، ومـنن اًمػريضـي شمسـتؼرإذا شمعدت مو ي وقمشـريـ، وسمؾغً 

 .طمؼي :سمـً ًمبقن، وذم يمؾ مخسـلم :ويؽقن ذم يمؾ أرسمعلم مـ اسسمؾ

 ذًمؽ هبذا اجلدول وًمـقوح:   

 .ٕن ومقفو مخسـلم وأرسمعلم وأرسمعلم :مـ اسسمؾ ومقفو طمؼي وسمـتو ًمبقن 139

 .ـلم وأرسمعلمٕن ومقفو مخسـلم ومخس :مـ اسسمؾ ومقفو طمؼتون وسمـً ًمبقن 119

 .مـ اسسمؾ ومقفو صمالث طمؼوق 159

 .وهؽذا .مـ اسسمؾ ومقفو أرسمع سمـوت ًمبقن 169

 .وصوطمى اعمول خمػم ،أو مخس سمـوت ًمبقن ،مـ اسسمؾ ومقفو أرسمع طمؼوق 199

 ضمدول ًمبقون زيموة اسسمؾ:   

 سمـتو ًمبقن 99-76 ط ؿموة 9 -5 أ

 طمؼتون 119-91 ي .ؿموشمون 11-19 ب

 صمالث سمـوت ًمبقن 119-111 ك هؿمـقو صمالث 19-15 ج

 طمؼي وسمـتو ًمبقن 139-139 ق ؿمـقوه أرسمع 11-19 د

 119-119 ف خموضسمـً  35-15 هـ
طمؼتون وسمـً 

 ًمبقن

 صمالث طمؼوق 159-159 غ سمـً ًمبقن 15-36 و

 أرسمع سمـوت ًمبقن 169-169 ع طمؼي 69-16 ز

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  ضمذقمي 75-61 ح

   .وذم يمؾ أرسمعلم سمـً ًمبقن ،ذم يمؾ مخسلم طمؼي :وهؽذا
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 ل يف سكا  البكزةةةةةةفص

 :ؿٚل ادٗفػ 

ترِ ] ََ ُٛ   ثالثَغ مـ افب ٌٜ  :وََيِ ٌٜ  :و  أربًتغَ  ,َتبِٔتٌع أو َتبًٔت و   ,َتبِٔتعٌ  :ثتؿ   ـتؾِّ ثالثتغَ  ,ُمِستَّْ

ٌٜ  :ـتؾِّ أربًتغَ  ُر هْتٚ ,ُمِستَّْ ـَ تِزُئ افتتذ ـُ فَ  ,وَُيْ ِٝ َختٚضٍ وابت تتف  ,بتقٍن مُتَٚن بْتت ِي وإذا ـتٚن افِّْهتُٚب ـ

قر ـُ  .[اً ُذ

 .وشمشـؼفو ًمقوـع اًمبـذر ،ٕهنـو شمبؼـر إرض سموحلراصمـي :شّٔٝ بتذفؽ ،اًمبؼر مـ هبقؿي إكعوم

ؿ اًمذيمر وإكثك :واًمبؼر    .واًمِعراب واجلقامقس ،اؾمؿ ضمـس يعخ

 :واس وع ،اًمسـي :واظِؿ أن إصؾ   زـٚة افبَر ♦

 :ومذيمر احلديٌ سمطقًمـف، وومقـف ^ اهللِىَموَل َرؾُمقُل  :ىمول أيب ُهَرْيَرَة  ومحديٌ :افسْٜأمٚ  .1

دِّ » َٗ ٍر َوَٓ َؽٍَْؿ َٓ ُي ََ ُٛ َب ٍٚد َؿْرَؿترٍ  يَوَٓ َصِٚح ََ ٚ بِ ِٜ ُبىَِح َْلَ ََٔٚم
َِ َٚن َيْقُم اْف ـَ ٚ, إَِّٓ إَِذا  َٓ ََّ ٚ َح َٓ تُد  ,ِمْْ َِ ٍْ َٓ َي

ٚ صتٔئ َٓ َْٔس ؾِ ًٚ ِمْْ ََْهٚءُ , َف ٚ َظ َٓ َحٚءُ  ,ٔ ِْ ُروهِنَٚ, ,َوَٓ َج َُ هُ  َوَٓ َظْوَبُٚء َتْْىُِحُف بِ ُٗ تَا َمترَّ بِ  َوَتَىت َِّ ـُ تٚ,  َٓ
َْٖطاَلؾِ

ِْٔف ُأْخَراَهٚ َِ ِْٔف ُأوََٓهٚ ُردَّ َظ َِ َبتٚدِ, َؾتُرَ  ,َظ ًِ َْوتك َبتْغَ اْف , َح َّك ُي
ٍٜ
َداُرُه ََخْستَغ َأْفَػ َشَْ َْ َٚن ِم ـَ ى ِ  َيْقٍم 

ٚ إَِػ  ُف إِمَّ ُِ ِٜ اْفتَج َشبِٔ ٚ إَِػ افَّْٚرِ  ,َّْ  .(1)شَوإِمَّ

قمغم وضمقب اًمزيمـوة ومقفـو، ومـعؼـد قمـغم أن طمؽـؿ اجلـقامقس طمؽـؿ  ومؿـعؼدٌ  :وأمٚ اإلمجٚد .1

 .(2)اس وع اسمـ اعمـذر كاًمبؼر، طمؽ

رِ ) :ؿقفف ََ ُٛ   ثالثَغ مـ افب ٌٜ  :وََيِ    .(َتبٌِٔع أو َتبًٔ

ومام ىمبؾ اًمثالصمـلم ًمـقس ومقـف زيمـوة، ومـنذا سمؾغـً صمالصمـلم مــ  ،يبدأ مـ صمالصملم :افبَر زـٚةِ  ٕهُٚب 

 .ذيمر أو أكثك ،أو شمبقعي وً اًمبؼر، ومنن ومقفو شمبقع

   .مو شمؿ ًمف ؾمـي مـ اًمبؼر :واف بٔع أو اف بًٜٔ

                                 
 (.987« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.15صـ« )اس وع»: اكظر (1)
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ٌٜ  :و  أربًغَ ) :ؿقفف    .(ُمِسَّْ

 .إذا سمؾغً أرسمعلم، ومنن ومقفو مسـي

 .بؼر، وٓ جيزي مسـ ذيمرهل مو شمؿ ًمف ؾمـتون مـ اًم :وادسْٜ

 .وً وهل اًمتل أًمؼً ؾمـفو هموًمب :مثـقي :ًمزيودة ؾمـفو، ويؼول ألو :وشّٔٝ بذفؽ

ٌٜ  :و  ـؾِّ أربًغَ  ,َتبِٔعٌ  :ثؿ   ـؾِّ ثالثغَ ) :ؿقفف    (.ُمِسَّْ

 .ُمِسـ يٌ  :َوذم يُمؾِّ َأْرسَمِعلمَ  ،شَمبِقٌع أو شمبقعي :إذا شمعدت إرسمعلم ومػل يمؾ صَمالصمِلمَ 

 :رب ظذ ذفؽ أمثِٜوفْوت* 

 شمبقع أو شمبقعي 39-19

 يمسـّ 69 -19

 أو شمبقع وشمبقعي ،شمبقعون أو شمبقعتون 69- 69

 ن ومقفو أرسمعلم وصمالصملمٕ :وشمبقع أو شمبقعي مسـي 79-79

   .ن اعمعطل خيػم سملم أهيام ؿموءنوم ،ومنذا شمسووى اًمػروون أو اشمػؼو

 .يشمبعأأو أرسمع  ،مسـوت إمو أن خيرج صمالث :هق خمػم :مـ اًمبؼر (119) :مثٚفف

َأَمتَرِن َرُشتقُل » :ىمول معوذ سمـ ضمبؾ  طمديٌ :وافدفٔؾ ظذ حديد هذه إٕهبٜ   افبَر ♦

ْٔئ ^ اهللِ ِر َص ََ ـَ اْفَب َٓ آُخَذ ِم ـِ َأْن  َّ َٔ َثِْل إَِػ اْف ًَ َغ َثاَلثِتغَ  ًٚ ِحَغ َب ُِ تٚ ,َح َّك َتْب َٓ ٔ
ٍِ ْٝ َثاَلثِتَغ َؾ ت ٌَ َِ  :َؾتَِ٘ذا َب

ٌٜ ِظْج  ًِغَ  ,ٌؾ َتٚبٌِع َجَذٌد َأْو َجَذَظ َغ َأْرَب ُِ ٚ ,َح َّك َتْب َٓ ٔ
ٍِ ًَِغ َؾ ْٝ َأْرَب ٌَ َِ ٌٜ  :َؾَِ٘ذا َب َرٌة ُمِسَّْ ََ  .(1)شَب

ُر هْٚ) :ؿقفف ـَ ِزُئ افذ    .(وَُيْ

ٕن اعمؼصـقد اًمــدر واًمـسـؾ، وهـذا يؽــقن ذم  :إصـؾ ذم زيمـوة هبقؿـي إكعــوم أن ُّتـرج أكثـك

                                 
« موضمف اسمـ»و(، 1153« )اًمـسو ل»و(، 618« )اًمؽممذي»و(، 1578« )داود أسمق»و(، 36/339« )أمحد» أظمرضمف (1)

 .وصححف( 1/398« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 1886« )طمبون اسمـ»و(، 1166)
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 .يو اًمتل مؼصقدهو إيمؾ، ومنن اًمذيمر ومقفو أومضؾ مـ إكثكاسكوث، سمخالف اًمضحو

 :ر ذم زيموة هبقؿي إكعوم جيزي ذم مقاوعيمَ إٓ أن اًمذَ * 

 .ًمقرود اًمـص سمف :ومقجزي شمبقع أو شمبقعي .ذم اًمثالصملم مـ اًمبؼر :اًمتبقع (1

ِٝ َخٚضٍ ) :ؿقفف ـُ َفبقٍن مَُٚن بْ    .(واب

 :أن خيرج مؽوهنو اسمـ ًمبقن ومؾف :إذا وضمبً سمـً خموض ول شمؽـ قمـده (1

 .(1)جقاز إظمراضمف ذيمراً قرود اًمـص سمًم :وذفؽ

قر) :ؿقفف ـُ ف ُذ ِي  .(اً وإذا ـٚن افِّْهُٚب ـ

، ومنكـف خيـرج اًمزيمـوة سمـالً إأو ،أو همــامً  ،اً ؾمـقاًء يمـون سمؼـر :اً ك يمؾف ذيمقرإذا يمون اًمـصوب اعمزيمّ  (3

  .مـفو، وٓ يؽؾػ مـ همػم موًمف اً ذيمر

   .، ومال يؽؾػ مو يشؼ قمؾقفوةٕن اًمزيموة مقاؾم :وذفؽ

 

 

 

 

                                 
 (.1118« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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 يف سكا  الغيه ٌلةةةةةةَفْص

 :ؿٚل ادٗفػ 

َْؿِ ] ٌَ ُٛ   أربًغ مـ اْف ٍٜ وإحدى وظنت ,صٚةٌ  :وََيِ ـَ تو  مٚن  :و  متٚن غ وواحتدةٍ  ,صتٚتٚن :ري

َٔٚهٍ  ٍٜ  ,ثالُث ِص ُ اْفتُخ و ,صٚةٌ  :ثؿ   ـؾِّ مٚن ُٜ ُتَهرِّ َى  .[َفْغِ ـٚفقاحدِ اْفتَا ِْ

   .شمؽؾؿ اعممًمػ ذم هذا اًمػصؾ قمـ زيموة اًمغـؿ، وهل مـ هبقؿي إكعوم

 .ًمؽؾ ـموًمى ًمؾدوموع، ومفل همـقؿيٌ  ٕهنو ًمقس ألو آًميٌ  :وشّٔٝ افٌْؿ هبذا

اًمغـؿ اؾمؿ ضمـس يطؾؼ قمغم اعمعز واًمضلن، ودمؿـع قمـغم أهمــوم وهمــقم وأهمـوكؿ، وٓ  :ؾٚندة ♦

 .واطمد ألو مـ ًمػظفو، ويطؾؼ قمغم اًمذيمقر واسكوث

   .إصؾ ذم وضمقب زيموة اًمغـؿ اًمسـي واس وع :ؾٚندة ♦

ٚ إَِذا » :ذم اًمصـدىموت وومقـفٕكـس أيب سمؽـر  ومؽتـوب :أمٚ افسْٜ (1 َٓ
ِ َّ
تَِْؿ ِ  َشتٚنِ ٌَ ِٜ اْف َوِ  َصتَدَؿ

ًَِغ ؾٍٔٓٚ ْٝ َأْرَب َٕ ٚ  .(1)ش...صٚة :ـَ

 .(3)، وهمػمه(2)طمؽوه اسمـ اعمـذر ،ومؿـعؼد قمغم وضمقهبو :وأمٚ اإلمجٚد (1

 .واعمعز إهؾقي، وذم اًمغـؿ اًمقطمشـقي ،اًمضلن :ة افٌْؿ َتٛ  زـٚ

َْؿِ ) :ؿقفف ٌَ ُٛ   أربًغ مـ اْف    .(صٚةٌ  :وََيِ

 ؟ومٚ مَداره ,ٕهٚب افٌْؿ بٖي صتلء يبدأ 

 ومـنن  ،يبدأ كصوب اًمغـؿ مـ أرسمعلم، ومام دون إرسمعلم ًمقس ومقف ؿمـلء، ومنذا سمؾغـً أرسمعـلم

 .ومقفو ؿموة واطمدة

                                 
 .أكس طمديٌ مـ( 1151« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.15صـ) اعمـذر ٓسمـ «اس وع»: اكظر (1)

 (.5/338) ًمؾـقوي «اعمجؿقع»و(، 36صـ) طمزم ٓسمـ «اس وع مراشمى»: اكظر (3)
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 ؾؼ قمغم أمريـواًمشوة شمط: 

 .وهق مو شمؿ ًمف ؾمتي أؿمفر :ضمذع اًمضلن .1

اًمصـقف مــ  وهق مـو شمـؿ ًمـف ؾمــي، ومؽؾـف جيـزي ذم اًمزيمـوة، واًمضـلن يـراد سمـف ذا :اعمعز صمـلخ  .1

 .ذا اًمشعر مـ اًمغـؿ :واعمعز ،اًمغـؿ

ـَ ) :ؿقفف ٍٜ وإحدى وظؼي    .(صٚتٚن :و  مٚن

 ،ومقؽـقن ومقفـو ؿمـوشمون (111)ا سمؾغً ومقفو ؿموة واطمدة، ومنذ (119)طمتك شمبؾغ  (19)اًمغـؿ مـ 

 .سموس وع

َٔٚهٍ  :و  مٚن غ وواحدةٍ ) :ؿقفف    .(ثالُث ِص

ومـنن ومقفـو صمـالث ؿمــقوه طمتـك  (191)ومقفو ؿموشمون، ومـنذا سمؾغـً  (199)طمتك شمبؾغ  (111)مـ 

 (.399)شمبؾغ 

ٍٜ ) :ؿقفف    .(صٚةٌ  :ثؿ   ـؾِّ مٚن

 .ؿموة واطمدة :اًمغـؿسمعد ذًمؽ شمستؼر اًمػريضي، ويؽقن احلسوب ذم يمؾ مو ي مـ 

 (599)أرسمـع ؿمــقوه، وذم  :(199)إمم  (199)صمـالث ؿمــقوه، وذم  :(399)ومػـل  :وظذ هذا •

 .مخس ؿمـقوه :(599)إمم 

ُ اْفتُخ و) :ؿقفف ُٜ ُتَهرِّ َى    .(َفْغِ ـٚفقاحدِ اْفتَا ِْ

ول ومؼــرر أن اخلؾطــي دمعــؾ اعمــوًملم اعمخؾــقـملم سمؿثوسمــي اعمــ :أؿمــور إمم اخلؾطــي ذم هبقؿــي إكعــوم

اًمقاطمد، ومـتعومؾ معفام ذم اًمزيموة يملهنام مول واطمـد، ؾمـقاء ذم ذًمـؽ ظمؾطـي إوصـوف واجلـقار، أو 

 .(1)ظمؾطي إقمقون

                                 
 :كققمون إكعوم هبقؿي ذم اخلؾطي (1)

 . أظمر ـم أطمدمهو كصـقى يتؿقز وٓ اصمـلم، سملم مشؽميموً  كػسف اعمول يؽقن أن وهل :واصساك أظٔٚن خِىٜ -1

 .همػمه قمـ اعمالك أو اعموًمؽلم أطمد كصـقى يتؿقز ٓ أن :افْقد هبذا وادراد .مشؽميمف أقمقوهنو ٕن :أظٔٚن وشّٔٝ

 .يؿقز ول كصػفو وًمؾثوين، كصػفو ومألطمدهؿ، وقمؿرو زيد ورصمفو أهمـوم :مثٚفف
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 فُـ ينسط فُقن اخلِىٜ مٗثرة ظدة صتروط: 

 .أن شمؽقن اخلؾطي ذم هبقؿي إكعوم، ومال شممصمر اخلؾطي ذم همػمهو .1

 .وً أن يبؾغ  ؿقع اخلؾقطلم كصوسم .1

 .اخلؾط ذم  قع احلقلأن يستؿر  .3

ً سمػعـؾ اًمراقمـل َطـؾِ ؾطـي، ومؾـق ظُم مـ اًمزيموة، وٓ شمشؽمط كقـي اخلُ  اً أن ٓ شمؽقن اخلؾطي ومرار .1

 .رتأصمّ 

سملم يموومر ومؽوشمـى ومـال أصمـر  اخلؾطي أن يؽقن اخلؾقطون مـ أهؾ وضمقب اًمزيموة، ومؾق يموكً .5

 .ٕكف ٓ زيموة ذم موألام :ألو

 .يموةىمد يؽقن ًمؾخؾطي أصمر ذم إكؼوص اًمز •

يمؾ واطمد مـفام قمـده أرسمعـقن ؿمـوة، ومؾـام طمصـؾ ألـؿ اخلؾطـي صـور قمؾـقفام  وزيد وقمؿر :مثٚفف

 .ٕن اعمجؿقع صمامكقن :ؿموة وً  قع

   .وىمد يؽقن ألو أصمر ذم إجيوب اًمزيموة •

قمــده قمشــرون ؿمـوة، ومؾـام اظمتؾطـو وضمبـً قمؾـقفام  وزيـد قمــده قمشــرون ؿمـوة، وقمؿـر :مثٚفف

 .اًمزيموة، وهؽذا

                                
 ذم مشوع واطمدٍ  يمؾ كصـقى سمؾ ،سمقـفؿ ممقزه همػم ومفل: ألؿ وهبً أو،  قعوً  وصوًمح حمؿد اؿمؽماهو إسمؾ :آخر مثٚل 

 . اعمول هذا

 صمالصمقن: مثالً  ومؾفذا، أظمر قمـ متؿقز اعموًمؽلم مـ واطمد يمؾ مول يؽقن أن وهل :وجقار أوصٚف خِىٜ -1

 :وهل مخسي أمقر ذم وشمشؽمك خمؾقـمي، يمؾفو سمعػماً  صمالصملم وًممظمر سمعػمًا،

 . قعوً  شمبقً ومتؽقن اعمبقً، مؽون :ادراح •

 .واطمد ويقم واطمد وىمً ذم  قعوً  رطمـومقسـ :ادسترح •

 .واطمدة ضمفي وذم، واطمداً  اعمرقمك مؽون يؽقن :ادرظك •

 .واطمد وهذه هذه ومػحؾ :افٍحؾ •

 .اخلؾطي كققمو ومفذان واطمد، احلؾى مؽون: أي :ادحِٛ •
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 :ؿٚل ادٗفػ 

ٓتتٚ ] ِِّ ـُ ُٛ   احلبتتقِب  ـْ ُؿقتتت-ََتِتت َخرُ  ,-ًٚ وفتتق مل تُتت تتٍر ُيُتتُٚل وُيتتدَّ َّ ٍٛ  ,و  ـتتؾِّ َث تتٍر وَزبٔتت ّْ  ,ـَ 

 َرْضٍؾ ِظراؿل  
ِٜ وُتَوؿي َثّترُة افًتِٚم افقاحتد بًُوتٓٚ إػ بًتٍض  ,وُيً ُز ُبِقُ  ِٕهٍٚب َؿْدُره أْفٌػ وِش يان

ُِقـت ,ٓ ِجٌْْس إػ آَخرَ  ,ِٔؾ افْهِٚب   تُّ ْ َ َزُ أن يُقَن افْهتُٚب َُم ًْ َٝ ُوجتقِب افزـتٚةِ  ًٚ وُي  ,فتف َوْؿت

تٚطُ  َّ ُٛ ؾٔا َيُ ستُبف افِ ُْٖختُذه بَحَهتٚدِه ,ؾال ََتِ ُّ وٓ ؾتٔا ََيَ ِْٔتِف متـ  ,أو َي ْظَبتؾِ  ,بِٚح ـتٚفبُىؿِ اْفتت  ,وافزَّ

َٝ   أرِضف ,وبِْزِر َؿُىقٕٚ َب َٕ  [.وفق 

واعمعــودن  ،زيمــوة اخلــورج مـــ إرض مـــ اًمــزروع واًمــثامر :إػ أصتتٚر ادٗفتتػ   هتتذا افبتتٚب

 .وهمػم ذًمؽ، وسمدأ سموحلبقب واًمثامر ،واًمريموز

 :واإلمجٚد ,وافسْٜ ,افُ ٚب :وإصؾ   وجقب افزـٚة   احلبقب وافثار♦ 

ہ ) :ومؼقًمف :أمٚ افُ ٚب .1 ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ں 

﮳  ۓ ۓ ﮲  ﮴ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﮺ ﮻  ﮹  ﮷ ﮸   .(1)(﮵﮶  

ــــــــــــــــــــــف گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ) :وىمقًم

 .(3)شافزـٚة :حَف» :ىمول اسمـ قمبوس .(2)(ں

ٌٜ » :وً مرومققم  ومحديٌ أيب ؾمعقد :وأمٚ افسْٜ .1 َْٔس ؾِتَٔا ُدوَن ََخْتِس َأَواٍق َصتَدَؿ َْٔس  ,َف َوَفت

 ٌٜ َْٔس ؾَِٔا ُدوَن ََخْ  ,ؾَِٔا ُدوَن ََخِْس َذْودٍ َصَدَؿ ٌٜ َوَف  .(4)شِس َأْوُشٍؼ َصَدَؿ

                                 
 (.111: )إكعوم (1)

 (.167: )اًمبؼرة (1)

 (.3/318) «يمثػم اسمـ شمػسػم»و(، 3/195) ًمؾبغقي «اًمتـزيؾ معول»: اكظر (3)

 (.979« )مسؾؿ»و(، 1195« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)



 

 
 التعليل املكيع على  ساد املضتكيع

 
559 

 :وأمجًتقا ظتذ أن افهتدؿٜ واجبتٜ  » :ىمول اسمــ اعمــذر ،ومؿـعؼد قمغم وضمقهبو :وأمٚ اإلمجٚد .3

 .(4)وهمػمهؿ ،(3)واسمـ طمزم، (2)اًمـقوي، وطمؽوه يمذًمؽ (1)شوافزبٔٛ ,واف ّر ,وافنًر ,احلْىٜ

ِِّٓٚ ) :ؿقفف ـُ ُٛ   احلبقِب  ـْ ُؿقت-ََتِ    .(-ًٚ وفق مل تُ

 ؟  أي صتلء مـ احلبقب َتٛ افزـٚة 

 يموًمشـعػم واحلـطـي، سمـام ومقفـو مــ اًمؼؿـح واًمـؼم واًمعـدس،  :سملّم أهنو دمى ذم يمـؾ احلبـقب

ومـنن هـذه  :وكحـقه ،واًمػجـؾ ،واحلبـي اًمسـقداء ،يمحى اًمرؿمود -وً وًمق ل شمؽـ ىمقشم- وؾمو ر احلبقب

   .-وً وًمق ل شمؽـ ىمقشم-ٕهنو طمبقب، وموًمشـرط أن شمؽقن مـ احلبقب  :ًمؽـ شمزيمك ،وً ًمقسً ىمقشم

ُٔتقنُ » :وً مرومققم طمديٌ اسمـ قمؿر :وافدفٔؾ ♦ ًُ تَاُء َواف  افسَّ
ِٝ ََ تَٚن َظَثِرّيت ,ؾِتَٔا َشت ـَ ًُنتتر :ًٚ َأْو   ,اف

ًُنتر َل بِٚفَّْْوِح ِْٕهُػ اف
َِ    .، وهذا ؿمومؾ ًمؽؾ طمى(5)شَوَمٚ ُش

ٌٜ » :وطمديٌ َْٔس ؾَِٔا ُدوَن ََخِْس َأْوُشٍؼ َصَدَؿ  .اقمتبور اًمتقؾمـقؼ ومدل قمغم ،(6)شَوَف

َخرُ ) :ؿقفف ٍر ُيُُٚل وُيدَّ َّ    .(و  ـؾِّ َث

   .دمى اًمزيموة ذم يمؾ صمؿر يؽول ويدظمر :بٚفْسبٜ فِثار

   .ومؽؾ صمؿر يدظمر وُيؽول ومػقف اًمزيموة :مو خيرج مـ إؿمجور :وافثّر

   .ظمروكفأن يؽقن قموّمي اًمـوس يدّ  :وادراد بٚٓدخٚر

 .ومثؾف اًمعـى .، إكام اعمراد أكف مؽقؾ مدظمروً يميمؾ رـمبومفق مؽقؾ مدظمر، وىمد  ،اًمتؿر :مثٚفف

وإن يمـون ، وملمو إن يمون ٓ يؽول وٓ يدظمر، يمتػوح وكحقه، ومال زيموة ومقـف، وإن يمـون مـليمقًٓ  -

                                 
 (.15صـ) اعمـذر ٓسمـ «اس وع»: اكظر (1)

 (.5/151) ًمؾـقوي «اعمجؿقع»: اكظر (1)

 (.1/11) طمزم ٓسمـ «اعمحغم»: اكظر (3)

 (.1/53) ًمؾؽوؾموين «اًمصـو ع سمدا ع»: اكظر (1)

 (.1183« )اًمبخوري» أظمرضمف (5)

 (.979« )مسؾؿ»و(، 1195« )ورياًمبخ» أظمرضمف (6)
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   :ؾال بد مـ تقاؾر إمريـُيؽول ًمؽـ ٓ يدظمر، ومال زيموة ومقف، 

 .وآدظمور .1 .اًمؽقؾ.1

ٍٛ ) :ؿقفف ٍر وَزبٔ ّْ    .(ـَ 

إذ إصـؾ ومقفـو أهنـو مؽـقالت وإن يموكـً أن  :ؾؿؽقؾ اعمدظمر سموًمتؿر واًمزسمقـىمّثؾ اعممًمػ ًم

، وً أو أيمـؾ اًمزسمقـى قمـبـ ،وً ظمروهنو، وإن يمون اًمبعض رسمام أيمؾفـو رـمبـقمومي اًمـوس يدّ  وً ىمد شمقزن، وأيض

 .وقمغم هذا ومػقفو اًمزيموة ،ًمؽـ اًمعؼمة سموٕهمؾى

 ٜمؽقؾــي ومــدظمرة، ومخــرج سمؼقــد أن اًمزيمــوة دمــى ذم اًمػقايمــف واًمــثامر إذا يموكــً  :اخلالصتت

اًمتـلم واعمشـؿش وكحـقه، وظمـرج سمؽـال  :اًمػقايمـف يموًمتػـوح وكحـقه، وظمـرج سمؼقـد آدظمـور :اًمؽقؾ

 .يموًمـعـوع وكحقه ،اًمزروع اًمتل ٓ شمؽول وٓ شمّدظمر :اًمؼقديـ

   .(وُيً ُز ُبِقُ  ِٕهٍٚب ) :ؿقفف

 صتروط ينسط فقجقب زـٚة احلبقب وافثار: 

  :، وهق مو سمقـف اعممًمػ سمؼقًمفسمؾقغ اًمـصوب اًمشـرقمل .1

 َرْضٍؾ ِظراؿل  ) :ؿقفف
ِٜ    .(َؿْدُره أْفٌػ وِش يان

 .صوع (69)أوؾمؼ = يمؾ وؾمؼ  (5) :مؼدار اًمـصوب

 .^ مـ صوع اًمـبل ،صوع (399)صوع =  (69)× أوؾمؼ  (5)

 .يمقؾق (1.15)واًمصوع = 

قب واًمــثامر ومفــذا كصـوب احلبــ .675=  يمقؾــق (1.15)× صــوع كبـقي  (399) :وظتذ هتتذا •

 .سموعمؼقوس احلديٌ

هـذا سمـوًمؼّم اًمـرزيـ  ويعتـؼم .رـمـؾ قمراىمـل (1699) :سمــ - سموعمؼقـوس اًمؼـديؿ -وىمدره اعممًمـػ 

 .اعمتقؾمط

ٕكـف  :ومفـق اعمؼقـوس ، أمـو اًمـؼمّ صمؼـقالً  وً وؿمــقت ،وً ظمػقػـ وً ٕن هـوك مـ احلبقب ؿمـقت :وُحدد بٚفُزِّ 

 .متقؾمط
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   .(ًُوٓٚ إػ بًٍض   تُِّٔؾ افْهِٚب وُتَوؿي َثّرُة افًِٚم افقاحد ب) :ؿقفف

   .وؿ اًمثامر سمعضفو ًمبعض ذم شمؽؿقؾ اًمـصوب :أصٚر إػ

ومضـؿخ سمعضـفو ًمـبعض ذم  ،وصمـامرٌ  ومقفـو طمبـقٌب  أكف إذا يمـون ًمـدى اسكسـون مزرقمـيٌ  :وبٔٚن ذفؽ

 :فف حٚف ٚنشمؽؿقؾ اًمـصوب 

  هتذا  ويتدخؾومقضـؿ،  :وهؽـذا ،وؿمـعػم وؿمـعػم ،يمتؿـر ومتـر :اً أن يؽقن اجلــس واطمـد.1

 :صقرتٚن

 .ضؿومتُ  :ذم اًمسـي مرشملم أو يؾؼطُ  ،دُ َص أن يؽقن ممو حُي  (أ

 .ٕن يمؾ واطمدة مستؼؾي قمـ إظمرى :ومال دمؿع :وأمو صمؿرة اًمعوملم

 .ومتضؿ إكقاع ًمتؽؿؾ اًمـصوب :شمؽقن اًمثامر مـ ضمـس واطمد، ًمؽـ اظمتؾػً أكقاقمف أن (ب

   .(ٓ ِجٌْْس إػ آَخرَ ) :ؿقفف

 ، أو متـرٌ ًمشعػمٍ  فو ًمبعض، ومال يضؿ سمرٌ سمعُض  ؿخ َض وس احلبقب واًمثامر، ومال يُ إذا اظمتؾػً أضمـ .1

 .وكحقه ذم شمؽؿقؾ اًمـصوب ،ًمتلمٍ 

ُِقـ) :ؿقفف ْ َ َزُ أن يُقَن افْهُٚب َُم ًْ َٝ ُوجقِب افزـٚةِ  ًٚ وُي    .(فف َوْؿ

 :ًمف وىمً وضمقب اًمزيموة وً أن يؽقن اًمـصوب ممؾقيم :افنترط افثٚن

   .أو يصػر ،ًمف وىمً سمدو اًمصالح، وذم اًمتؿر سملن حيؿر وً ؽقن ممؾقيمأن ي :وووسمطف ذم اًمثؿر

ٕكف مـتفك شمؽومؾف، وؾمـقليت سمقـون  :وىمً اخلرص فٕك :وذفؽ :وملن شمشتد احلبي :وأمو ذم اًمزرع

   .ذًمؽ

ٚطُ ) :ؿقفف َّ ُٛ ؾٔا َيُ سُبف افِ    .(ؾال ََتِ

ن اًمـصـوب ومقفـو ُمؾِـؽ سمعـد ٕ :ٓ دمـى ومقفـو اًمزيمـوة اً سمـوًء قمغم مو ؾمبؼ ومنن اعممًمػ ذيمـر صـقر

   :وىمً وضمقب اًمزيموة

َّٚط (1 ِّ ويؾـتؼط مـو سمؼـل ذم إرض مــ احلـى  ،مـ يتبـع اعمـزارع :واًمؾّؼوط هق :مٚ يُ سبف اف

ٕكـف ل يؽــ قمــده طمـلم وضمـقب  :وذفتؽ :واًمتؿر سمعد ًمؼطف، ومؾق طمصؾ قمـده كصوب ومال زيموة ومقـف

 .اًمزيموة
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ُْٖخُذه بَحَهٚدِه) :ؿقفف    .(أو َي

أن يتعوىمد مع ؿمـخص أن حيصـد ًمـف إرض سمؽـذا مــ  :وصقرة ذًمؽ :خذه بحهٚدهمٚ يٖ (1

   :وً ومال زيموة ومقف إذا يمون كصوسم :وملظمذ اًمرسمع -يموًمرسمع مثالً -اًمزرع 

 .ًمف أصمـوء وضمقب اًمزيموة، وإكام مؾؽف سمعد ذًمؽ وً أكف ل يؽـ موًمؽ :وافًِٜ

ُّ وٓ ؾٔا ََيَ ِِْٔف مـ ) :ؿقفف    .(بِٚح اْفت

ممو خيرضمف اهلل وٓ يؿؾؽـف أطمـد، ومؾـق  ،مو خيرج ذم اًمػالة :واعمراد سموعمبوح :ادبٚحمٚ َي ْٔف مـ  (3

 .مـ اًمثامر واحلبقب اعمؽقؾي اعمدظمرة، ومنكف ٓ زيموة ومقفو اً يمثػم وً ضمـك مـ اًمػالة ؿمـقت وً أن إكسوك

و إٓ سموٕظمـذ، وهـق إكـام أظمـذه ُؽ َؾـهنو ٓ متُ أإذ  :ًمف وً أهنو وىمً اًمقضمقب ًمقسً مؾؽ :وافًِٜ ♦

 .سمعد صالطمفو واؿمتدادهو

ْظَبؾِ  ,ـٚفبُىؿِ ) :ؿقفف    .(وبِْزِر َؿُىقٕٚ ,وافزَّ

 :ًمتخؾػ اًمشـروط :هذه أمثؾف ذيمرهو اعممًمػ عمو جيتـك مـ اعمبوح ممو ٓ زيموة ومقف

   .ؿمجر احلبي اخلضـراء، وهل مـ ومصـقؾي اًمػستؼ، وصمؿرهتو شمميمؾ ذم سمالد اًمشوم :وافُبىؿ

 .ؿمعػم اجلبؾقمغم وزن ضمعػر، وهق  :وافزظبؾ

 .اًمرسمؾي :هق ؾمـبؾي احلشـقش، وشمسؿقفو اًمعوّمي :وبزر ؿىقٕٚ

َٝ   أرِضف) :ؿقفف َب َٕ    (.وفق 

   .ومنكف ٓ زيموة ومقفو يمذًمؽ ،ًمق أن هذه احلبقب كبتً ذم أروف

ُّ » :وذم احلـديٌ، أكف ٓ يؿؾؽفـو سمؿؾـؽ إرض :وافًِٜ تُٚء ِ  َثتاَلٍث اْفتت ـَ قَن ُذَ ُّ
 ,ءِ اْفتتَا  :ْسِِ

 َُ  .وًمؽـف يؽقن أطمؼ سمف مـ همػمه ،(1)شَوافَّْٚرِ  ,أَلِ َواْف

   .ًمف وً ومتؽقن هذه إمقر ذم وىمً اًمقضمقب ًمقسً مؾؽ :وظذ هذا

 

                                 
« اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 5/7« )ؿمقبي أيب اسمـ»و(، 3177« )داود أسمق»و(، 38/171« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.6/7« )اسرواء» ذم إًمبوين وصححف، ^ اًمـبل أصحوب مـ رضمؾ قمـ(، 6/159)
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 ٌلةةةةةةَفْص

 :ؿٚل ادٗفػ 

[ ٍٜ َٕ ْٗ َل بال ُم
َِ ُٛ ُظْؼٌ ؾٔا ُش ًَٓٚ ,ََيِ ف م ٍُ ُٜ أربِٚظف هبتا ,وٕه ًت ,وثالث ٍْ َٕ َٚوَتتٚ ؾبٖـثِرمهتٚ  ٍَ  ,ًٚ ؾت٘ن َت

ًُُؼ ومع ا ِؾ اف ْٓ  .جَل

تتِر َوَجَبتتٝ افزـتتٚةُ اْفتتتَح وإذا اْصتتَ دَّ   َّ ِِٓتتٚ    ,ٛي وبتتدَأ َصتتالُح افثَّ ًْ ري افُقجتتقُب إٓ بَِج
َِ وٓ َيستتَ 

َْٔدرِ  ْٝ  ,اْفَب َى ََ د  مْف َش ًَ ف بٌِر َت َِ ْٝ ؿب ٍَ
ِْٖجِر إرِض دوَن مٚفُِٓٚ ,ؾ٘ن َتِِ ًُْؼُ ظذ ُمس  ُٛ اف  .وََيِ

 ِْ ًٜ وِش َِّغ َرْضالً  ,ُِفوإذا َأَخَذ مـ ُم َسِؾ مٚن ًَ ـتٚزُ  .ُرهتؾٍٔف ُظْنت :ًٚ ِظراؿّٔ  أو َمقاٌت مـ اف متٚ  :وافرِّ

 ِٜ َّٔ ـِ اجلٚهِ ُس   ؿِِِٔف وـثِرهاْفتُخ ؾٍٔف  ,ُوِجَد مـ َدْؾ ّْ]. 

  ذم احلبقب واًمثامر هذا اًمػصؾ ذيمر ومقف اعممًمػ مؼدار مو خُيرج

َل بال مُ ) :ؿقفف َِ ُٛ ُظْؼٌ ؾٔا ُش ٍٜ ََيِ َٕ ْٗ).   

 :مؼدار اعمخرج مـ اًمزيموة مـ احلبقب واًمثامر ًمف طموٓت :جادُْخرَ  َدارُ مِ 

وإهنـور، أو يؽـقن اًمـزرع ممـو  ،أو سمـوًمعققن ،يموًمـذي يسـؼك سموٕمطـور :َٜل بتال مٕٗتمٚ ُش  (1

   .ومفذا ومقف اًمُعشـر مـ اعمحصقل يشـرب اعموء سمعروىمف ومال حيتوج جلفد،

 .ؼدار اًمزيموة مو ي يمقؾقأظمرضمً أًمػ يمقؾق ومقؽقن م :مثٚفف

 .وموًمـعؿي ومقف أقمظؿ ،وٓ ذم ؾمؼقف ،ٕكف ل يتؽؾػ ومقف :وإكام يموكً زيموشمف اًمعشـر

أو اًمعلم وكحقه، ومنن هذا ٓ يمصمر وٓ يعتـؼم  ،* ويمقكف حيػر اًمسوىمل مـ مزرقمتف إمم اًمـفر مثالً 

 .ومقف ممكي ٕضمؾ ذًمؽ، سمؾ هذا ًمقس ومقف ممكي ومقخرج مـف اًمعشـر

ٕكـف  :يء إًمقف اعموء سمؿطر وكحقه، ومجعؾ يػرق اعموء سمؿسحوشمف، ومفذا ٓ يعتـؼم ممكـمـ ضمو :ومثِف

 .ؿمـلء ٓسمد مـف

ًَٓٚ) :ؿقفف ف م ٍُ    .(وٕه

يمـنظمراج اعمـوء قمــ ـمريـؼ اًمسـوىمقي واسسمـؾ، أو قمــ ـمريـؼ اعمؽـو ـ  :َل بٍُِٜ ومٕٗتٜمٚ ُش  (1
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   .واًمرؿموؿموت، ومفذا ومقف كصػ اًمعشـر

 .يمقؾق (59)=  (19)÷  قؾقيم (1999) :مثالً  ،(19)ومـؼسؿ اعمحصقل قمغم  :وظذ هذا •

ـِ  :ودفٔؾ ذفؽ ♦ ُنتقرُ » :وً مرومققم  اهللِقَمْبِد  طمديٌ ضَموسمِر سْم ًُ ُْٔؿ اْف ت ٌَ  إهَْنَتُٚر َواْف
ِٝ ََ  ,ؾَِٔا َش

 َِ ًُنتر لَ َوؾَِٔا ُش ِٜ ِْٕهُػ اْف َٔ
ِٕٚ  .(1)شبِٚفسَّ

تَاُء َوافْ » :وً مرومققم وطمديٌ اسمـ قمؿر ْٝ افسَّ ََ ُٔتقنُ ؾَِٔا َشت تَٚن َظَثِرّيت ,ًُ ـَ ًُنتتر ,ًٚ َأْو  َل  ,اْف َِ َوَمتٚ ُشت

ًُنتر  .(2)«بِٚفَّْْوِح ِْٕهُػ اْف

ُٜ أربِٚظف هبا) :ؿقفف    (.وثالث

 .ومثالصمي أرسموع اًمعشـر :وتسٚويٚ   افٍْع ,إذا شَل بّٕٜٗ وؽر مٕٜٗ (3

قف صمالصمـي أرسمـوع ومػ :سمؾ سموٕمطور وكحقهو ،ًمق يمون كصػ اًمسـي سمؿمكي، وكصػفو سمال ممكي :مثٚفف

 .اًمعشـر

ً) :ؿقفف ٍْ َٕ َٚوَتٚ ؾبٖـثِرمهٚ  ٍَ    (.ًٚ ؾ٘ن َت

سمؿعـك أكـف ًمـقس كصـػ اًمســي يمـذا وكصـػفو يمـذا،  :وي ٍٚوتٚن ,إذا شَل بّٕٜٗ وؽر مٕٜٗ (1

 :ؾمؼقفو سمال ممكـي ومنن يمون إيمثر كػعوً  ،ز وىمً هذا وهذا، وموًمعؼمة سموٕيمثر كػعوً ؿقّ ول يُ  ،وإكام شمػووت

   .وإٓ ومـصػ اًمعشـر ،ومػقف اًمعشـر

يمقكـف سمـال  وً نذا يمـون إيمثـر كػعـومـؾػي قمغم اعموًمؽ، أن اعمؼقوس ذم ضمعؾ اًمعشـر قمدم اًمؽُ  :وافًِٜ

 .وسموًمعؽس ،ؾػي شمؼّؾ ممكي، ومنن اًمؽُ 

ًُُؼ ) :ؿقفف ِؾ اف ْٓ    .(ومع اجَل

 .ومقخرج اًمعشـر :ًٚ وجِْٓٚ إـثر ًٍٕ ,َل بّٕٜٗ وبال مٕٜٗإذا ُش  (5

 ،وهـو ل كعؾؿ ،ؼل سمؿمكيطمتك كعؾؿ أكف ؾُم  ،مي، وٕن إصؾ وضمقسمف يمومالً أكف أسمرأ ًمؾذ :وافًِٜ

                                 
 (.981« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.1183« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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 .وموٕطمقط إظمراج اًمعشـر

رِ اْفتَح وإذا اْصَ دَّ ) :ؿقفف َّ    .(َوَجَبٝ افزـٚةُ  ,ٛي وبدَأ َصالُح افثَّ

  .وٓ يـضغط سمضغطف ،سملن يؼقى ،اؿمتداد احلى :وىمً وضمقب اًمزيموة ذم احلبقب

وذم اًمعــى  ،ويصـػرّ  وذًمؽ ذم اًمتؿر سملن حيؿـرّ  :سُمُدو صالطمف :رووىمً وضمقب اًمزيموة ذم اًمثام

 .وهؽذا ،اً ؾقه طُم سملن يتؿقّ 

 .وضمبً اًمزيموة ،وسمدا صالح اًمثؿر ومنذا اؿمتد احلىخ 

 :يـبـل قمغم هذاو •

وإن يمـون ىمبؾفـو  ،اًمصالح، ومـنن اًمزيمـوة دمـى قمؾقـف ًمق سموع هذه اًمزروع أو اًمـخؾ سمعد سمدوّ  -1

   .د اًمػرار مـ اًمزيموةإن ل يؼص ،ومال زيموة قمؾقف

وإن يمـون سمعـد اًمقضمـقب ومػقـف  ،ومـال زيمـوة قمؾقـف ًمق موت اعموًمؽ، ومـنن يمـون ىمبـؾ اًمقضمـقِب  -1

   .ضمفو اًمقرصميرِ اًمزيموة خُي 

َْٔدرِ ) :ؿقفف ِِٓٚ   اْفَب ًْ ري افُقجقُب إٓ بَِج
َِ    .(وٓ َيسَ 

د أهـؾ مصــر ، ويسؿك اجلـريـ قمــطمتك جيّػ  :اعمقوع اًمذي دمؿع ومقف اًمزروع واًمثؿر :افبٔدر

 .رسمد قمـد أهؾ احلجوزواعمِ  ،واًمعراق

واؿمـتداد احلـى ذم  ،أكـؽ إذا قمرومـً أن وىمـً اًمقضمـقب هـق سمـدو اًمصـالح ذم اًمثؿـر :وادراد

 .إٓ إذا ووعً ذم اًمبقدر ،اًمزيموة ويثبًوضمقب اًمزرع، وموقمؾؿ أكف ٓ يستؼر 

ًمبقـدر، ومنكـف ٓ زيمـوة وىمبـؾ ضمعؾفـو ذم ا ،أكف ًمق شمؾػً اًمزروع سمعد اؿمتدادهو :ويْبْل ظذ هذا •

  .أكف ىمبؾ ذًمؽ ذم طمؽؿ مو ل شمثبً اًمقد قمؾقف :وافًِٜ :ومقفو
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 َِ؟وفق ـٚن ب ًد مْف ًٚ وفُـ هؾ هذا افسَقط فِزـٚة مى 

  اعممًمػ ومؼولومّرق: 

ْٝ ) :ؿقفف َى ََ د  مْف َش ًَ ف بٌِر َت َِ ْٝ ؿب ٍَ
   .(ؾ٘ن َتِِ

وىمبـؾ  ،ًمـزروع واًمـثامر سمعـد اًمقضمـقبومػّرق سملم اًمتؾػ سمتعدي وسمدوكف، ومؼرر أهنـو إذا شمؾػـً ا

 .ل يضؿـ وٓ شمػريطٍ  أو شمػريط مـف وؿـ، وإن يمون سمال شمعدو  ،ضمعؾفو ذم اًمبقدر، ومنن يمون سمتعدو 

 ،ًمؽـ شمريمف وأمهؾـف طمتـك ضمـوءت اًمســققل وملومسـدشمف ،اًمصالح و  دُ ًمق أكف رأى سمُ  :مثٚل اف ٍريط

   .ومفق مػرط

 .ومفذا متعدو  ،ومتؾػًًمق أكف أؿمعؾ اًمـور تً اًمثامر  :مثٚل اف ًدي

ِْٖجِر إرِض دوَن مٚفُِٓٚ) :ؿقفف ًُْؼُ ظذ ُمس  ُٛ اف    .(وََيِ

ــً اًمزيمــوة مـــ ؿمــخصٍ  وً أروــ إذا اؾمــتلضمر ؿمــخٌص  ــؿ وضمب ــو، صم ومنهنــو شمؽــقن قمــغم  ،ًمقزرقمف

   .اعمستلضمر

 :وافًِٜ

 .أن اعمستلضمر موًمؽ اًمزرع، أمو صوطمى إرض ومؾف إضمرة ومؼط .1

ومؽقـػ  ،وٓ صمؿـر ،واعموًمـؽ ل خيـرج ًمـف طمـى   ،ًمـألرض  طمـٌؼ ًمؾـزرع ٓ وٕن اًمزيمـوة طمـٌؼ  .1 

 .؟!ل زرع همػمهزيمّ يُ 

قمغم اًمبضوقمي ذم اعمحـؾ هـق صـوطمى  اًمزيموةَ  ُج رِ ، ومنن اًمذي خُي اؾمتلضمر حمالً  ًمق أن رضمالً  :وِمثِف

 .اعمول واًمبضوقمي

ُِِْف) :ؿقفف ًٜ وِش َِّغ َرْضالً  ,وإذا َأَخَذ مـ ُم َسِؾ مٚن ًَ ه :ًٚ ؿّٔ ِظرا أو َمقاٌت مـ اف    .(ؾٍٔف ُظْؼُ

 .وصمؿي صمالث مسو ؾ متعؾؼي سموًمعسؾ ،زيموة اًمعسؾ :أصٚر إػ

 ؟أو ٓ هؾ ذم اًمعسؾ زيموة :إوػ

   .وهق مـ مػردات اعمذهىأن اًمعسؾ ومقف زيموة،  :ىمرر اعممًمػ
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   :وافدفٔؾ

ـــؿُ طمــديٌ َأيِب ؾمـــقوَرَة  (1 ــوَل  ، َتِعلِّ اًْم ُٝ » :ىَم تت ِْ ْحتتالً إِنَّ ِِل  ,اهللَِيتتٚ َرُشتتقَل  :ُؿ َٕ َأدِّ  :َؿتتَٚل  , 

ًُنتر ُٝ  ,اْف ِْ ٚ ِِل  ,اهللَِيٚ َرُشقَل  :ُؿ َٓ
 .(1)شَؾَحَاَهٚ ِِل  ,اْْحِ

ـِ ؿُمـَعْقٍى  (1 ـْ َأسمِقـفِ  ،طمديٌ قَمْؿِرو سْمـ هِ  ،قَمـ ـْ ضَمـدِّ تَٚن إَِػ » :ىَمـوَل  ،قَمـ ًَ  َجتَٚء ِهتاَلٌل َأَحتُد َبِْتل ُمْ 

ْحٍؾ َففُ  ^ اهللَِرُشقِل  َٕ ُنقِر  ًُ َٖ  ,بِ َٚن َش ـَ َل َفُف َوادِيَو ِّ ُٚل َفتفُ  ًٚ َفُف َأْن َُيْ ََ ُٜ  :ُي َب َِ تك َفتُف َرُشتقُل  ,َشت َّ  اهللَِؾَح

ـُ  ,َذفَِؽ اْفَقادِي ^ ُر ْب َّ َ ُظ اَّ ُوِلِّ َِ ـِ  ىَِّٚب اْفتَخ َؾ تَر ْبت َّ ٍٛ إَِػ ُظ ـُ َوْهت َُٔٚن ْب ٍْ َٛ ُش  َ ىَِّٚب اْفتتَخ ـَ

ـْ َذفِتَؽ  َُٖفُف َظت تُر  ,َيْس َّ َٛ ُظ َ ت َُ دِّي إَِػ َرُشتقِل إِْن  :َؾ َٗ تَٚن ُيت ـَ ْٔتَؽ َمتٚ  ـْ ُظُنتقِر  ^ اهللَِأدَّى إَِف ِمت

ْحِِفِ  َٕ,  َٜ َب َِ َّٓ  ,َؾْٚحِؿ َفُف َش ـْ َيَنٚءُ  ,َوإِ ُف َم ُِ ـُ ْٖ  َي
ٍٞ
ْٔ َا ُهَق ُذَبُٚب َؽ َّٕ  .(3()2)شَؾِ٘

 .كصوب زيموة اًمعسؾ :ادسٖفٜ افثٕٜٚٔ

   .عراىمل يسووي شمسعقن مثؼوًٓ ، واًمرـمؾ اًموً قمراىمق رـمالً  وؾمتقنُ  ر أكف مو يٌ ىمرّ 

   .سموًمقزن ،يمقؾق (61) وً ومتسووي شمؼريب ،همراموت ورسمع يواعمثؼول يسووي أرسمع

   .مؼدار اعمخرج :ادسٖفٜ افثٚفثٜ

   .طمديٌ أيب ؾمـقورة اعمتؼدم :وافدفٔؾ :هق اًمعشـر

وٓ ومرق سملم أظمذ اًمـحؾ مـ أروف واًمزروع اًمتل ومقفـو، أو أظمـذه مــ اعمـقات، وهـل إرض 

   .س اجلبول، أو مـ موًمؽ همػمهويمرؤ ،ل ًمقسً ممؾقيمي ٕطمداًمت

                                 
« اًمؽبػم» ذم واًمطؼماين(، 1/373« )ؿمقبي أيب اسمـ»و(، 1813« )موضمف اسمـ»و(، 19/619) «أمحد» أظمرضمف (1)

ٌٌ »: اًمبخوري ىمول(، 1/111« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 11/351)  َزيَموةِ  ذِم  َوًَمْقَس »: وىمول، «ُمْرؾَمٌؾ  طَمِدي

ءٌ  اًْمَعَسؾِ   (.191صـ« )اًمؽبػم اًمؽممذي قمؾؾ»: اكظر، «َيِصحخ  َرْ

 اسمـ وطمسـف(، 1/111« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 3/36« )اًمؽؼمى» ذم واًمـسو ل(، 1699« )داود أسمق» أظمرضمف (1)

 (.186 /9) آؾمتذيمور.اًمؼم قمبد

، واًمعثقؿلم، وإًمبوين، مػؾح اسمـ: واظمتوره واًمشوومعقي، اعموًمؽقي مذهى وهق اًمعسؾ، ذم زيموة ٓ أكف: اًمثوين اًمؼقل (3)

 .اًمدا ؿي اًمؾجـي ومتقى وقمؾقف
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ـٚزُ ) :ؿقفف َّٜٔ :وافرِّ ـِ اجلٚهِ  .(مٚ ُوِجَد مـ َدْؾ

مو وضمد مـ دومــ اجلوهؾقـي، وٓ يؼقـد هـذا سموًمـذهى واًمػضـي، سمـؾ  :ومف اعممًمػ سملكفقمرّ  :ـٚزُ افرِ 

 .وهمػمهو ممو ًمف ىمقؿي ،يدظمؾ ومقف احلديد وإعموس

   .جلوهؾقي سموًمعالموت واًمؼرا ـ* وُيعرف سملكف مـ دومـ ا

يمـلن يؽتـى -وقمؾقف قمالمي أكف مــ دومــ اجلوهؾقـي- وً مدومقك اسكسون إذا وضمد موًٓ  ومننّ  :وظِٔف

 .ومفق ريموز :قمؾقف أؾمامء مؾقيمفؿ أو صؾبوهنؿ أو صقر أصـومفؿ وكحقه

ُس   ؿِِِٔف وـثِرهاْفتُخ ؾٍٔف ) :ؿقفف ّْ).   

  أمقر أرسمعياًمريموز ذم زيموشمف:  

، وٓ يؾـزم اً أو يمثـػم ،، ؾمقاء يمون اًمريموز ىمؾقالً وً ٓ كصوب ومقف، سمؾ خيرج مـف اًمزيموة مطؾؼأكف  .1

 .أن يسؾؿف اًمسؾطون، سمؾ ًمف أن يتقمم هق إظمراضمف

 .أن مؼدار اعمخرج مـف هق اخلؿس، سمخالف سمؼقي إمقال اًمزيمقيي .1

ُس » :^ ىمقًمف :وافدفٔؾ ♦ ُّ ِٚز اخُل ـَ    .ه واضمدهومو سمؼل ومنكف يلظمذ (1)شَوِ  افرِّ

 .أن اًمريموز ًمقس ومقف اؿمؽماط احلقل، سمؾ متك مو وضمده ومنكف خيرج زيموشمف (3

أو  اً صـغػم ،اً أو قمبـد اً طمـر ،وً أو ذمقـ ؾمـقاًء يمـون مسـؾامً  :جيى اخُلُؿُس قمغم مـ وضمد اًمريمـوز (1

   .وً أو  ـقك قموىمالً  ،اً يمبػم

 

 

 

 

                                 
 .هريرة أيب طمديٌ مـ( 1719« )مسؾؿ»و(، 1199« )اًمبخوري» رضمفأظم (1)



 

 
 التعليل املكيع على  ساد املضتكيع

 
569 

 :ؿٚل ادٗفػ 

ُٛ   افذَّ ] ـَ ِمثًَٚٓ ََيِ َغ ظؼي َِ ِٛ إذا َب ْٝ مَٚنَ ْل دِرهؿٍ  ,َه ٌَ َِ  إذا َب
ِٜ وَّ ٍِ ت متْٓا :و  اف ْؼِ ًُ  ,ربُع اف

   تُِّٔؾ افِّْهِٚب 
ِٜ وَّ ٍِ ُٛ إػ اف روِض إػ ـؾ  مْٓٚ ,وُيَوؿي افذَه ًُ ُٜ اف  .وُتَوؿي ؿِّٔ

  ِٜ وَّ ٍِ ِر مـ اف ـَ ُٜ افسِٔػ  ,اخلَٚتؿُ  :وُيبُٚح فِذَّ ُٜ  ,وَؿبًٔ ِٜ وٕحتُقه وِحِٔ ت ََ ُٜ  ,ادَِْْْى ِٛ َؿبًٔت ومتـ افتذَه

ِْٔػ  ْحِقه ,افس َٕ ٍػ و ْٕ َٖ ْٝ إفٔف رَضورٌة ـ َـّ  ,ومٚ َدَظ  مٚ َجتَرْت ظتَٚدُُت
ِٜ وَّ ٍِ ِٛ واف وُيبُٚح فِْسِٚء مـ افذَه

ْبِسف ُِ ُثرَ  ,ب ـَ ا  ,وفق  ِٓ ِّٔ
ُّ وٓ زـَٚة   ُحِِ ِٜ اْفت ت دِّ فالش ًاِل أو افًٚريَّ ُِت ,ًَ ِْ ِٜ  ,َرىوإن ُأِظتدَّ فِ أو  ,أو افٍَْت

م  .[ؾٍٔف افزـٚةُ  ,ًٚ ـٚن ُُمَرَّ

أو زيموة اًمـؼـديـ  ،أو زيموة اًمذهى واًمػضي ،هذا اًمبوب يسؿقف سمعض اًمػؼفوء سموب زيموة إصمامن

   .يمام هـو

 ،ومـو يؾحـؼ هبـو مــ اًمػؾـقس ،واعممًمػ ذيمـر هـذا اًمبـوب، وذيمـر ومقـف زيمـوة اًمـذهى واًمػضـي

  .وهمػم ذًمؽ ،وطمؽؿ اًمتحكم هبو

 :واإلمجٚد ,وافسْٜ ,افُ ٚب ,  زـٚة افذهٛ وافٍوٜ إصؾ♦ 

ـــف شمعـــومم :أمتتتٚ افُ تتتٚب -1 ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) :ومؼقًم

 .(1)(ڈ ژ ژ ڑ ڑ

ٍٜ » :^ ومؼقًمف :وأمٚ افسْٜ -1 َٓ ؾِوَّ ٍٛ َو ِٛ َذَه ـْ َصِٚح  .(2)شَمٚ ِم

 .(3)اسمـ اعمـذر :مـفؿ ،ومؿـعؼد قمغم وضمقهبو، طمؽوه همػم واطمد :وأمٚ اإلمجٚد -3

                                 
 (.31: )اًمتقسمي (1)

 .هريرة أيب طمديٌ مـ( 987« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.6/6) ًمؾـقوي «اعمجؿقع»و(، 35صـ) طمزم ٓسمـ «اس وع مراشمى»و(، 16صـ) اعمـذر ٓسمـ «اس وع»: اكظر (3)



  

 
 الشكةةةةةةةةةةةةةةةةةا كتةةةةةةةةةةةةةةةةةاب 

 
570 

ـَ ِمثًَٚٓ ََيِ ) :ؿقفف َغ ظؼي َِ ِٛ إذا َب َه    .(ُٛ   افذَّ

 .ذيمر اعممًمػ كصوب اًمذهى واًمػضي

 :ومػقـف اًمزيمـوة ،-اً قمشــريـ ديــور :أي- ومنذا سمؾغ اًمـذهى قمشــريـ مثؼـوًٓ  :أمٚ ٕهٚب افذهٛ

َْٔؽ صتتلٌء » :وً مرومققم طمديٌ قمكم  :وافدفٔؾ َِ َْٔس َظ ِْتل-َوَف ًْ ِٛ  :َي َه تقَن َفت -ِ  افتذَّ ُُ َؽ َح َّتك َي

َٚن َفَؽ ِظنتروَن دِيَْٚر ,اً ِظنتروَن دِيَْٚر ـَ ٚ  ,اً َؾَِ٘ذا  َٓ ْٔ َِ ٚ ِْٕهُػ دِيَْٚرٍ  ,ْقُل اْفتَح َوَحَٚل َظ َٓ ٔ
ٍِ  .(1)شَؾ

   .وً ذهب وً همرام (85)مو يؼرب مـ  :سموًمقزن اً أو ديـور ومؼدار اًمعشـريـ مثؼوًٓ 

ْٝ مَٚنَ ْل دِرهؿٍ ) :ؿقفف ٌَ َِ  إذا َب
ِٜ وَّ ٍِ ًُ  :و  اف    .(ْؼِ مْٓاربُع اف

ـ تٛ ؾتٔا ـ تٛ  ^أن افْبتل » : طمديٌ أيب سمؽـر :وافدفٔؾ ،مو تو درهؿٍ  :ٕهٚب افٍوٜ

تٚ صتتلءٌ  َٓ َْٔس ؾِٔ ت َِ ًٜ َؾ َغ َوِمَٚنت
ًِ َّٓ تِْست ـْ إِ ُُ ًُنتر, َؾِْ٘ن مَلْ َت  ُرْبُع اْف

ِٜ ؿَّ َّٓ َأْن َيَنتَٚء  ,  افهدؿٚت, َوِ  افرِّ إِ

ٚ َ  .(2) شَرهبي

اًمذي وزكف ؾمـبعي  ،وموعمعتؼم ذم كصوب اًمػضي هق اًمدرهؿ اسؾمالمل :اًمقزنقمغم  :وافًّؾ أن

وظذ هذا ؾَّتدار ادخترج متـ افٍوتٜ متٚ ٕن هذا أطمظ ًمؾػؼراء مـ اًمعؿؾ سموًمعدد،  :أقمشور اعمثؼول

 :يع

   .وً درمه (19)أوىمقي، وإوىمقي =  (5)

يمؾ قمشــرة دراهـؿ=  ،درهؿ، ومـحقل اًمدراهؿ إمم مثوىمقؾ (199)=  وً درمه (19) × أواق (5)

   .واعمثؼول= أرسمعي ورسمع ضمرام ،مثؼوًٓ  (119)درهؿ =  (199)ـمثوىمقؾ، وم (7)

ومضـي  وً همرامـ (595)ومـنذا يمـون قمــدكو  ،وً همرامـ (595)=  ورسمـع (1)×  مثؼـوًٓ  (119)ومقؽقن 

 .(3)ومػقفو اًمزيموة

                                 
 .إًمبوين وصححف(، 1/95« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1573« )داود أسمق» أظمرضمف (1)

 (.1151« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 رسمع ٕكف: اًمـصوب ومقخرج( 19) قمغم اعمول شمؼسؿ أن: اًمـؼديـ ذم اًمزيموة سظمراج ضمقدة خمتصـرة ـمريؼي :ؾٚندة (3)

 .وهؽذا( 15= 19 ÷1999) :مثالً . اًمعشـر
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   تُِّٔؾ افِّْهِٚب ) :ؿقفف
ِٜ وَّ ٍِ ُٛ إػ اف    .(وُيَوؿي افذَه

 .أكف يضؿ اًمذهى إمم اًمػضي ذم شمؽؿقؾ اًمـصوبر اعممًمػ ىمرّ  

ضـؿ ويَ  ،ومقؽقن ومقفـو زيمـوة ،ومو ي درهؿ ومضي ،دكوكػم ذهى ةقمـده قمشـر رضمٌؾ  :صقرة ادسٖفٜ

   .-كصوب اًمذهى إمم اًمػضي، واًمعؽس- اًمـصوسملم

 ،ًمؾشـــراء، ويمالمهــو ىمقؿــي ًمألؿمـــقوء دُ ؼَصــومؽالمهــو يُ  ،ٕن مؼصــقد اًمـؼــديـ واطمــد :وذفتتؽ

   .وهل رسمع اًمعنم ،وزيموهتو متػؼي

روِض إػ ـؾ  مْٓٚ) :ؿقفف ًُ ُٜ اف    .(وُتَوؿي ؿِّٔ

ىمــول اسمـــ  ،كصــوب قمــروض اًمتجـورة إمم كصــوب اًمــذهى واًمػضــي ذم شمؽؿقـؾ اًمـصــوب ؿخ َضـيُ 

 .«وً ٓ أقمؾؿ ومقفو ظمالوم» :ىمدامي

رضمؾ قمـده ذهى أو ومضي سمؼقؿي كصػ كصوب، وقمروض دمورة سمؼقؿـي كصـػ  :صقرة ادسٖفٜ

   .وً ويؽقكون كصوسم ،امنكصوب، ومنهنام يض

م ذم يمـٍؾ مــ اًمـذهى أو  :وافًِٜ ♦ أن اًمزيموة ذم قمروض اًمتجـورة دمـى ذم ىمقؿتفـو، وهـل شُمؼـق 

   .اً واطمد وً مع اًمؼقؿي ضمـس -اًمذهى واًمػضي :أي-ومؽوكو ،اًمػضي

ومػـل اجلؿقـع  ،وقمروض دمورة سمؼقؿي مو ي درهؿ ،ومؾق يمون قمـدكو مو ي درهؿ ومضي :وظذ هذا •

   .اًمذهى اًمزيموة، ويمذا ذم

ِٜ ) :ؿقفف وَّ ٍِ ِر مـ اف ـَ    .(اخلَٚتؿُ  :وُيبُٚح فِذَّ

يبـوح  عمو شمؽؾؿ اعممًمػ قمغم زيموة اًمذهى واًمػضي أحلؼ سمذًمؽ مو يتعؾؼ سمؾبسـفام، ومـذيمر أطمـقآً 

 .ًمؾذيمر ومقفو ًمبس اًمػضي

ــف اؾمــتثـك أ ورد افتتدفٔؾ ظتتذ  ،آً قطمــوإصــؾ ذم ًمــبس اًمػضــي ذم طمــؼ اًمرضمــول اعمـــع، إٓ أك

 :جقازهٚ

 .سموٓشمػوق ،يِبس خٚتؿ افٍوٜيبوح ًمؾرضمؾ أن  -1
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أو  ،وؾمـقاء ًمبسـف ًمؾزيــي (1)«مــ وِرق وً ُّتذ ظمومتا ^أن اًمـبل » :طمديٌ اسمـ قمؿر :وافدفٔؾ ♦

 .ومؽؾف ضمو ز -يمام يػعؾف اعمؾقك ذم اًمسوسمؼ-ًمؾحوضمي 

ُٜ افسِٔػ ) :ؿقفف    .(وَؿبًٔ

مـو جيعـؾ قمـغم رأس  :هـلو :ؿبًٔتٜ افستتٔػ :مـ اًمػضي ًمؾرضمول وً ممو يبوح اؾمتخدامف أيض -1

 .ىمبضي اًمسـقػ، ومفذه جيقز أن شمؽقن مـ ومضي

ِْٔػ َرُشقِل » :ىمول طمديٌ أكس  :وافدفٔؾ ُٜ َش ًَ ْٝ َؿبِٔ َٕ ٚ ٍٜ  ^ اهللِـَ ـْ ؾِوَّ  .(2)شِم

ِٜ ) :ؿقفف ََ ُٜ ادَِْْْى    .(وِحِٔ

ََٜ :ممو يبوح اؾمتخدامف مـ اًمػضي -3  :قؾمـط مثـؾهل مو يشد سمـف اًم :وطمؾقي اعمـطؼي :ِحِٜٔ ادَِْْى

   .شمقوع ومقفو إهمراض، وشمسؿك احلقوصيوضمققب احلزام هبو خمويب 

 .وشمزريمش سموًمػضي ،وشمزيـ ،ومفذه جيقز أن ُتغم

   .اًمذي جيقز ًمبسف مـ ومضي ومفل يموخلوشمؿ ،ًمؾرضمؾ معتودةٌ  أهنو طمؾقيٌ  :وافًِٜ

   .(وٕحُقه) :ؿقفف

 :وذفتؽ :ػ وهمـػمهوقمال ؼ اًمسـق -وهق اًمدرع-كحق مو ذيمر يمخقذة اعمحورب واجلقؿمـ  -1

   .اعمِـطؼي ومتسووشمو ذم احلؽؿ ٕن هذه مثُؾ 

 إهموفمـي اًمؽػـور، وإهمـوفمتفؿ مطؾقسمـي :واحلُّٜ مـ إبٚحٜ فبس افٍوتٜ   أشتِحٜ احلترب: 

ٌٜ » :عمـو ُّتويـؾ ذم مشــقف ٕيب دضموكـي  ^ضمقـز ًمبسـفو ذم احلـرب، وىمـول اًمـبـل وألذا أُ  َٔ َتٚ دَِْنت إهِنَّ

 ٚ َٓ ُو ٌَ َّٓ ِ   ,اهللَُيْب َّ ِمْثِؾ َهَذا  إِ ـِ اْفت    .(3)شْقضِ

                                 
 (.1991« )مسؾؿ»و(، 5865« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 واًمبقفؼل(، 1591« )اًمدارمل»و(، 5373« )اًمـسو ل»و(،1691« )اًمؽممذي»و(،1583« )داود سمقأ» أظمرضمف (1)

 (.3/395) «اسرواء» ذم إًمبوين وصححف(، 1/111« )اًمؽؼمى» ذم

 وًمف، واكؼطوع ضمفوًمي ومقف سمسـدٍ ( 133 /3) «اًمـبقة دٓ ؾ» ذم واًمبقفؼل(، 511 /1) «اًمتوريخ» ذم اًمطؼمي أظمرضمف (3)

 ؾمؾقامن سمـ ظموًمد قمـ( 6598 /7) «اًمؽبػم» ذم واًمطؼماين(، 51 /3) «اًمؽبػم اًمتوريخ» ذم ًمبخوريا أظمرضمف ؿموهد
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ِْٔػ ) :ؿقفف ُٜ افس ِٛ َؿبًٔ    (.ومـ افذَه

 ،عمـو ورد ذم إطموديـٌ اعمتؼدمـي ذم سمـوب أكقـي :وً أكـف حمـرم مطؾؼـ :إصؾ ذم اًمذهى ًمؾرضمول

ِْٔفِ  اً َأَخَذ َحِرير ^أن افْبل » :ومـفو طمديٌ قمكم  ِّ ُف ِ  َي َِ ًَ تُف ِ   ًٚ َوَأَختَذ َذَهبت ,َؾَج َِ ًَ  ِصتَافِِف, َؾَج

قِر ُأمَّ ِل :ُثؿَّ َؿَٚل  ـُ ـِ َحَراٌم َظَذ ُذ  .(1)شإِنَّ َهَذْي

 اً وًمؽـ اؾمتثـك اعممًمػ مـ هذا إصؾ أمقر: 

   .وهل رأس مؼبض اًمسـقػ :ؿبًٜٔ افستٔػ (1

 :وافدفٔؾ ظذ هذا أثران ♦

ـَ أن  .1 ـِ » :قُمَؿــَر ىَمــوَل  اسْمــ ــ ــِذياًْمـــخَ يَمــوَن ؾَمــْقُػ قُمَؿــَر سْم ــْدر ط وِب اًم  ـْ  اً ؿَمــِفَد سَم ــ ومِقــِف ؾَمــَبو ُِؽ ِم

 .(2)«َذَهٍى 

ـَ  قُمْثاَمنَ أن  .1 ـِ طُمـَْقٍػ ِمْساَمَر َذَهٍى » :طَمؽِقٍؿ ىَموَل  سْم ًُ ذِم ىَمو ِِؿ ؾَمْقِػ ؾَمْفِؾ سْم  .(3)«َرَأْي

ْحِقه) :ؿقفف َٕ ٍػ و ْٕ َٖ ْٝ إفٔف رَضورٌة ـ    .(ومٚ َدَظ

ـّ  ،، يمـوٕكػ مــ ذهـىمٚ دظتٝ إفٔتف افوتترورة (1 إن ل جيـد همـػمه يؼـقم  ،ـ ذهـٍى مـ واًمسـ

 .ومنكف جيقز ،مؼومف

ومـلكتـ  ،مــ ومضـي وً ىُمطع أكػـف يـقم اًمُؽـالب، وملُّتـذ أكػـ أن قمرومجي سمـ ؾمعد  :وافدفٔؾ ♦

                                
 

ـْ  ومقف»: األقثؿل ىمول، ومذيمره ؾمامك أن: ضمده قمـ، أسمقف قمـ، ؾمامك سمـ ظموًمد سمـ اهلل قمبد سمـ   ؿع»: اكظر، «أقمرومف ل َم

 (.199 /6) «اًمزوا د

 اسمـ»و(، 3595« )موضمف اسمـ»و(، 9383« )اًمـسو ل»و، (1957« )داود أسمق»و(، 1/116« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1171) «اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وصححف(، 5131« )طمبون

 (.1/156) «اًمصحوسمي ومضو ؾ» ذم أمحد أظمرضمف (1)

 ؾمفؾ هق واًمثوسمً، طمـقػ سمـ قمثامن أكف شمذيمر اعمذهى ويمتى، صحقح وإؾمـوده( 5/197« )ؿمقبي أيب اسمـ» أظمرضمف (3)

 .طمـقػ سمـ
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   .(1)مـ ذهى وً وموُّتذ أكػ ^قمؾقف، وملمره اًمـبل 

ْبِسف) :ؿقفف ُِ َـّ ب  مٚ َجَرْت ظَٚدُُت
ِٜ وَّ ٍِ ِٛ واف ُثرَ  ,وُيبُٚح فِْسِٚء مـ افذَه ـَ    .(وفق 

   ،ذم أي مقوع ضمرت اًمعودة سمؾبس اًمذهى ومقف اعمرأة يبوح ألو اًمتحكم سموًمذهى

واعمراد اًمـسـوء،  .(2)(ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ) :شمعومم ىمقًمف :واًمدًمقؾ

قِر ُأمَّ ِل» :^ وىمقًمف ـُ ٌم َظَذ ُذ ـِ ُُمَرَّ ؿْ  ,إِنَّ َهَذْي ِٓ ٚثِ َٕ  .(3)شِحؾأ إِلِ

   .ؽواعمرأة حمتوضمي ًمذًم ،وٕن احلكم ومقف تؾقي

 ،ومقبوح ًمؾؿرأة اًمتحكم سموًمذهى واًمػضي قمغم مو ضمرت سمف قمـودة اًمـسـوء سمؾبسـف :وٕجؾ ـؾ هذا

 ،مــ دون إؾمــراف ،وكحقهـو ،واًمتـوج ،واًمؼال ـد ،واخلقاشمؿ ،، وذًمؽ مثؾ اخلالظمؾاً وًمق يمون يمثػم

   .أو مبوهوة

ا ) :ؿقفف ِٓ ِّٔ
ُّ وٓ زـَٚة   ُحِِ ِٜ اْفت دِّ فالش ًاِل أو افًٚريَّ ًَ).   

 ؟هؾ ومقف زيموة مو يتعؾؼ سموحلكم اعمعّد ًمالؾمتعامل، :ٚر إػأص

أو ًمؾعوريـي، وظمـرج هبـذا مـو  ،اؾمـتعؿؾ أوًٓ  ًمالؾمتعامل، ؾمقاءٌ  ومؼرر أكف ٓ زيموة ذم احلكم اعمعدّ 

 .ًمؾرهـ واسضمورة وكحقه إذا أقمدّ 

 :ويدل ْلذا أدفٜ مْٓٚ

َْٔس ِ  افْ » :وً مرومققم طمديٌ ضموسمر  -1 ٚةٌ تَف ـَ  .(4)شُحِعِّ َز

                                 
 اسمـ»و(، 5161« )اًمـسو ل»و(، 1779« )اًمؽممذي»و(، 1131« )داود أسمق»و(، 31/311« )أمحد» ظمرضمفأ (1)

 .إًمبوين وطمسـف(، 5161« )طمبون

 (.18: )اًمزظمرف (1)

 اسمـ»و(، 3595« )موضمف اسمـ»و(، 9383« )اًمـسو ل»و(، 1957« )داود أسمق»و(، 1/116« )أمحد» أظمرضمف (3)

 (.1171) «اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وصححف، ـموًمى أيب سمـ قمكم طمديٌ مـ( 5131« )طمبون

 .ووعػف( 1/599« )اًمدارىمطـل»و(، 1778« )إمقال» ذم زكجقيف اسمـ أظمرضمف (1)
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ـَ » :^ ىمقًمف -1 ْؿ َـّ  ,َتَهدَّ ُُ ِّٔ
ـْ ُحِِ وًمق يموكً اًمصدىمي ومقف واضمبي عمـو وــرب اعمثـؾ  ،(1)شَوَفْق ِم

   .سمف ذم صدىمي اًمتطقع

 - وقمو شـي - واسمــ قمؿـر - وضمـوسمر - ]أكـس :أكف مـروي قمــ مخسـي مــ اًمصـحوسمي وهـؿ -3

   .[وأؾمامء سمـً أيب سمؽر

 :ف ومال زيمـوة ومقـف، يمـوًمػرس واًمبقـً واًمعبـدًمـػع صوطمبف وطموضمت اً أن مو يمون مـ اعمول معد -1

ٌٜ » :أيب هريرة طمديٌ يمام دل ًمف َْٔس َظتَذ ادُْستِِِؿ ِ  َؾَرِشتِف َوُؽاَلِمتِف َصتَدَؿ وهؽـذا احلـكم اعمعـد  ،(2)شَفت

 .(3)ًمالؾمتعامل واسقمورة

َُِِْرى) :ؿقفف ِٜ  ,وإن ُأِظدَّ فِ م ,أو افٍَْ  .(ؾٍٔف افزـٚةُ  ,ًٚ أو ـٚن ُُمَرَّ

 ًمػ إمم أكقاٍع مـ احلكم ومقفو زيموةأؿمور اعمم:   

   .ومػقف اًمزيموة -وهق اًمتلضمػم -ًمؾؽري اًمذهى اعمعدّ  -1

  .ومؽلكف كؼقد ،وأكػؼً ،سموقمً مـف ومؽؾام اطمتوضمً موًٓ  ،ًمؾـػؼي اًمذهى اعمعدّ  -1

م -3  .ومػقف اًمزيموة ،يملن يؽقن قمغم صقرة ذات روح وكحقهو ،وً إذا يمون اًمذهى حمر 

، وإذا اً قمـغم اعمؽؾـػ وشمقســػم شمسـفقالً  :ِؼطً ذم احلكم اعمعد ًمالؾمـتعاملأن اًمزيموة ُأؾم :وافًِٜ ♦

ومـال  وً أو مـ إمقال اًمـؼديـي، ومـو يمـون حمرمـ ،يمون ًمإلجيور أو اًمـػؼي ومؼد صور مـ قمروض اًمتجورة

 .رظمصي ومقف

 

 

 

                                 
 (.1999« )مسؾؿ»و(، 1166« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.981« )مسؾؿ»و(، 1163« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 اسمـ: واظمتوره، طمـقػي أيب ىمقل وهق اًمؼقديـ، سمال وًمق اًمـصوب سمؾغ اإذ مطؾؼوً  اًمزيموة ومقف أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (3)

 .أقمؾؿ واهلل إول، اًمؼقل إىمرب وًمعؾ قمثقؿلم، واسمـ، سموز
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 :ؿٚل ادٗفػ 

ِٜ اف جتٚرةِ ] َّٔت
ِ ِِتف بِْ ًْ

ٍِ ٓٚ ب َُ َِ ْٝ ؿُِّٔ ٓتٚ ِٕهتٚبوبَ  ,إذا َم ت ٌَ َ ٓتٚ ًٚ َِ َّ تك ؿِٔ َـّ ٓتٚ بتِْ٘رٍث  ,َز َُ َِ أو  ,ؾت٘ن َم

ِٜ اف جٚرةِ  َّٔ
ِِف بٌِر ِٕ ًْ

ٍِ َقاَهٚ ,ب َٕ أو  ,ْقِل بتََٕٚحظِّ فٍَِتراِء متـ ظتغٍ اْفتتَح وَتَتّقُم ظْتَد  ,ْر ْلتٚتمل َتِهت ,ثؿ 

ْٝ بف ,َوِرٍق  َي َ َزُ مٚ اْصُسِ ًْ ى َظَرض ,وٓ ُي  ,أو ُظتُروٍض َبَْتك ظتذ َحْقفِتف ,مـ َأْثتَانٍ  بِْهٍٚب  ًٚ وإن اْصَسَ

ـِ  ٍٜ مل َيْب َّ
   .[وإن اْصَساُه بسٚنِ

   .قمروض اًمتجورة :هذا اًمصـػ اخلومس ممو دمى ومقف اًمزيموة وهق

   .(1)سمنؾمؽون اًمراء ،ْرض ع قمَ  :وافًروض

 .ٕضمؾ اًمرسمح :مو أقمد ًمؾبقع واًمشـراء :وادراد هبٚ

 ؾمؿقً سمذًمؽ: 

  .ع وشمشؽمىٕهنو شُمعرض ًمتبو -1

  .وشمػـك ،صمؿ شمزول ،أو ٕهنو شمعرض -1

سمـؾ طمؽـل  ،(2)أن اًمؼقل سمقضمقب اًمزيموة ذم قمروض اًمتجورة، هق ىمقل إ ؿي إرسمعـي :اظِؿ •

   .(4)وظموًمػ ذم ذًمؽ اًمظوهريي ،(3)اس وع قمؾقف

                                 
 (.1/191) ًمؾػققمل «اعمـػم اعمصبوح»: اكظر (1)

(، 1/198) اًمؼم قمبد ٓسمـ «اعمديـي أهؾ ومؼف ذم اًمؽوذم»و(، 1/118) ًمؾبوسمريت «األدايي ذح اًمعـويي»: اكظر (1)

 (.1/119) ًمؾبفقيت «اًمؼـوع يمشػ»و(، 6/17) ًمؾـقوي «اعمجؿقع»و

 «اعمجؿقع»و(، 17/115« )اًمتؿفقد» ذم اًمؼم قمبد واسمـ(، 511صـ) ؾماّلم سمـ اًمؼوؾمؿ قُمبقد ٕيب «إمقال»: اكظر (3)

 (.6/17) ًمؾـقوي

 (.5/319) «اعمحغم»: اكظر (1)
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 :إدفٜ ظذ وجقب زـٚة ظروض اف جٚرة مٚ يع ♦

 .(1)(ڱ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ) -1

 .(2)(ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں) -1

تدي  ^ اهللِإِنَّ َرُشتقَل » :طمديٌ ؾمؿرة  -3
ًِ ُٕ ـَ افَّتِذي  َٜ ِمت تَدَؿ ْختِرَج افهَّ ُٕ تٚ َأْن  َٕ ُْٖمُر تَٚن َي ـَ

ْٔعِ  َب ِْ
   .(3)شفِ

أؿمبف احلـرث  ،وٕن اًمعروض اعمتخذة ًمؾتجورة موٌل مؼصقد سمف اًمؼقؿي، ومقضمبً ومقف اًمزيموة -1

  .واًمذهى واًمػضي ،واعموؿمـقي

ٓٚ ب) :ؿقفف َُ َِ ِٜ اف جٚرةِ إذا َم َّٔ
ِ ِِف بِْ ًْ

ْٝ ؿُِّٔ ٓٚ ِٕهٚب ,ٍِ ٌَ َِ    .(ًٚ وَب

 يشؽمط ًمقضمقب اًمزيموة ذم قمروض اًمتجورة ؿمـروط:   

وكحـق ذًمـؽ، ومتؽـقن ىمـد دظمؾـً  ،دى إًمقف ويؼبؾفـوأو هُت  ،يملن يشؽمهيو :أن يؿؾؽفو سمػعؾف -1

  .ذم مؾؽف

ًمؼصد اًمـرسمح واًمؽسـى،  :تري اًمبقع :هل ؤٕٜ اف جٚرة :أن يـقي قمـد متؾؽفو اًمتجورة هبو -1

 .ًمعدم اًمرهمبي ومقفو :ًمؾتخؾص مـ إرض :ٓ  رد ىمصد اًمبقع

ومقــقي أهنـو ًمؾتجـورة مــ أول مـو  ،اًمتجـورة هبـو مؼوركـي ًمتؿؾؽفـو واقمؾؿ أن اعمراد أن شمؽقن كقيُ 

 .مؾؽفو، وؾمـقليت زيودة سمقوٍن ألذا

ومنذا يمون قمــده قمـروض  ،اًمذهى أو اًمػضي سموٕىمؾ مـفام :مـ أطمد اًمـؼديـ وً أن شمبؾغ كصوسم -3

   .ومال زيموة ومقفو ،ًمؽـفو دون اًمـصوب ،دمورة

                                 
 (.167: )اًمبؼرة (1)

 (.193: )اًمبؼرة (1)

(، 1/117« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 17/139« )اًمتؿفقد» ذم اًمؼم قمبد واسمـ(، 1561« )داود أسمق» ضمفأظمر (3)

 (.3/69) «اًمزوا د  ؿع ذم األقثؿل ووعػف
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َ ٓٚ) :ؿقفف َّ ك ؿِٔ َـّ    .(َز

ومـوًمعروض شمؼـّقم  ،ٕن اًمؼقؿـي هـل حمـؾ اًمقضمـقب :اًمزيموة ًمعروض اًمتجورة ُُّترج مـ ىمقؿتفو

  .سموًمؼقؿي

   .صمؿ خيرج زيموشمف موًٓ  ،فمُ قِّ ؼَ ، ومنكف يُ ومؾق يمون قمـده حمؾ أىمؿشي مثالً  :وظذ هذا •

ٓٚ بِْ٘رٍث ) :ؿقفف َُ َِ ِٜ اف جٚرةِ  ,ؾ٘ن َم َّٔ
ِِف بٌِر ِٕ ًْ

ٍِ َقاَهٚ ,أو ب َٕ    .(مل َتِكْ ْلٚ ,ثؿ 

أن شمؽقن مقضمقدًة مـ سمدايـي دظمقألـو ذم  :ٓقمتبور اًمـقي ذم قمروض اًمتجورة -يمام ؾمبؼ-يشؽمط 

 .مؾؽف

 -وكحـقه سمشــراء-، أو مؾؽف سمػعؾـف -يمنرث وكحقه-ومنذا مؾؽ اًمعلَم سمغػم ومعؾف  :وظذ هذا •

ومنهنـو ٓ شمؽـقن مــ قمـروض  ،ًمؽـف طملم مؾؽفو ل يؽــ سمـقـي اًمتجـورة، صمـؿ كـقى اًمتجـورة سمعـد ذًمـؽ

   .اًمتجورة

زيد ورث صمالث ؾمـقورات ومـقاهو ًمؾتجورة، ومـال شمؽـقن مــ قمـروض  :مثٚل مٚ مُِف بٌر ؾًِف

   .ومجرى  رى آؾمتداكي ،اً ٕكف مؾؽفو سمغػم ومعؾف، وٕهنو دظمؾً ذم مؾؽف ىمفر :اًمتجورة

ًمقسؽـف، صمؿ سمعـد  وً أو سمقت ،حمؿد اؿمؽمى ؾمـقورة ًمػميمبفو :مثٚل مٚ مُِف بًٍِف مـ ؽر ٕٜٔ اف جٚرة

 .ومال زيموة ومقف ،وأن يبقعف ،ؿمفر سمدا ًمف أن جيعؾف رأس موًمف

أكف ل يـق طملم مؾؽف أكف قمرض دمورة، و رد اًمـقـي أن ٓ شمـؼـؾ اًمعـرض قمــ إصـؾ  :وافًِٜ

  .(1)وطمول احلقل قمغم صمؿـفو أظمرج قمـف زيموة مول ، ومنذا سموقمفو-وهق آىمتـوء-

   .(أو َوِرٍق  ,ْقِل بََٕٚحظِّ فٍَِراِء مـ ظغٍ اْفتَح وَتَّقُم ظَْد ) :ؿقفف

مــ  ،قمــدمو كريـد إظمـراج زيموهتـو شُمؼـّقم قمــد متـوم احلـقل سمـوٕطمظ ًمؾػؼـراء :ظروض اف جتٚرة

 .كصوب اًمذهى أو اًمػضي، وإطمظ هق إىمؾ

                                 
، سمؽر وأسمق، قمؼقؾ اسمـ: احلـوسمؾي مـ واظمتورهو اًمـقي، سمؿجرد ًمؾتجورة يصـػم اًمعرض أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .لمواًمعثقؿ، اًمػو ؼ وصوطمى
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إكام ىُمِصد سمف دومع طموضمي اًمػؼراء، ومؼدم مو ومقف مصؾحتفؿ، ومـو ًمـقس ومقـف ة أن دومع اًمزيمو :وافًِٜ

 .إؿمؼوق قمغم اعمزيمل، وهذا يتلشمك سموًمتؼقيؿ سموٕىمؾ

ومعـغم كصـوب اًمـذهى ٓ زيمـوة ومقفـو،  :رضمؾ قمـده قمروض دمورة شمبؾغ ىمقؿتفو أًمػـو ريـول :مثٚفف

   .وقمغم كصوب اًمػضي ومقفو زيموة ومتخرج اًمزيموة

م اًمبضوقمي ه   .إن يمون ذا معرومي أو همػمه ،ق اًمبو عواًمذي يؼقِّ

ْٝ بف) :ؿقفف َي َ َزُ مٚ اْصُسِ ًْ    .(وٓ ُي

ومفـق  :قمـدمو كريد شمؼققؿ قمروض اًمتجورة سظمـراج اًمزيمـوة، ومـنن اعمعتـؼم هـق ىمقؿتفـو قمــد سمقعفـو

   .اًمذي قمؾقف اًمزيموة، وٓ قمؼمة سمام اؿمؽميً سمف

وًمرسمح اًمزا ـد ومـ و ع، ٓ ىمقؿـي ذاءهـو،ىمقؿي اًمسؾعي اًمتل ؾمتبوع سمف هق مو يؿؾؽـف اًمبـ أن :وافًِٜ

   .ًمألصؾ قمـ ىمقؿي اًمشـراء شموسمعٌ 

و طمـول احلـقل وإذا هبـو شمسـووى مو ـي وكـقى اًمتجـورة، وعمّـ ،وً سمخؿسـلم أًمػ وً اؿمؽمى أرو :فمثٚف

  .قمـ مو ي أًمػ لومقزيم ،أًمػ

وإذا  ،مفـو سمؼقؿـي اًمبقـع، وعمو طمول احلـقل ىمقّ وً سمؼقؿي قمشـريـ أًمػ حمؾٍ اؿمؽمى سمضوقمي  :مثٚل آخر

  .خرج قمـ صمالصملم، وٓ خيرج قمـ ىمقؿي مو اؿمؽماهو سمف، ومقُ أًمػوً  هبو شمسووى صمالصملم

ى َظَرض) :ؿقفف    .(أو ُظُروٍض َبَْك ظذ َحْقفِف ,بِْهٍٚب مـ َأْثَانٍ  ًٚ وإن اْصَسَ

 .ذم احلقل بـك زيموهتو قمغم زيموة إصمامنقمروض اًمتجورة شمُ 

ؿمفر حمرم حيقل قمؾقف احلقل، وعمو يمـون ؿمـفر  رضمؾ قمـده مول يبؾغ كصوب، وذم :صقرة ادسٖفٜ

   .إذا ضموء ؿمفر حمرم شمزيمل قمـف زيموة قمروض دمورة :ومقؼول ًمف :ؿمقال اؿمؽمى سمف قمروض دمورة

ومؾــق ىمؾـــو  ،قمــغم اًمتؼؾقــى وآؾمــتبدال سمــوًمعروض وإصمــامنيؼــقم أن ووــع اًمتجــورة  :وافًِتتٜ

ًمبطؾـً زيمـوة اًمتجـورة اعمجؿـع  :لوقمدم اًمبــوء قمـغم احلـق ،سمؿجرد اًمتغقػم واًمتؼؾقى سموكؼطوع احلقل

 .قمؾقفو
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ـِ ) :ؿقفف ٍٜ مل َيْب َّ
   .(وإن اْصَساُه بسٚنِ

واؿمؽمى سمثؿـفـو قمـروض دمـورة،  ،وىمبؾ احلقل سموقمفو ،زيد قمـده مو ي مـ اًمغـؿ :صقرة ادسٖفٜ

   .اً ضمديد ومنكف يستلكػ طمقًٓ 

خمتؾــػ، ومػــل واعمؼصــد  ،وموًمـصــوب خمتؾــػ، ذم إكصــبي واعمؼوصــد اعمــوًملم اظمــتالف :وافًِتتٜ

   .وآؾمتعامل، وذم اًمثوين اًمتجورة إول اًمؼصد اًمدرّ 

ٓ  ،وً ًمق يمون قمـده قمروض دمورة، صمؿ أصمـوء احلقل سموقمفو واؿمؽمى سمف أهمـومـ :ويمذا قمؽس اعمسلًمي

   .سمؾ سمـقي اًمدر واًمتسؿلم وكحقه، ومنن احلقل ًمألهمـوم يبدأ مـ طملم اؿمؽماهو ،سمـقي اًمتجور
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 :ؿٚل ادٗفػ 

ُٛ ظذ ـتؾِّ ُمستٍِؿ َؾَوتَؾ فتف يتقَم افًٔتِد وفَِٔ تف صتٌٚد ظتـ ُؿقتِتف] وُؿتقِت ِظٔٚفِتف وحقانِجتف  ,ََتِ

 ِٜ َّٔ
بِف ,إَْصِِ َِ ـُ إٓ بَى ْي ًُٓٚ افدَّ َْ ّْ ُْٔخِرُج ظـ ٍِٕسف ,وٓ َي تف ,ؾ ُٕ ق ُّ  ,وفتق َصتَٓر رموتٚنَ  ,وظتـ ُمستٍِؿ َي

ف ,ؾٚمرأتِف ,فبدَأ بٍِْس  ,ؾ٘ن َظَجَز ظـ افبًضِ  َِ فِ  ,ؾرؿٔ مِّ
ُٖ َْٖؿَرَب   ِمتراٍث  ,ؾَقَفتِده ,ؾٖبٔتف ,ؾ وافًبتُد  ,ؾت

َٚء ظِٔٓؿ َصٚدٌ  ـَ ٛي ظـ  ,بَغ ُذَ ُٛ فِْٚصزٍ  ,ْغِ اْفتَج وُيْسَ َح َْٖخَرَج  ,وٓ ََتِ ْٝ ؽَره ؾِىرُتتف ؾت وَمـ َفِزَم

 .ظـ ٍِٕسف بٌِر إْذِٕف َأْجَزَأْت 

  َٜ روِب افنِّس فِٔ ٌُ ُٛ ب ْىرِ  وََتِ ٍِ َؿ بًَده ,اف َِ ـْ َأش َّ ََِؽ َظبتد ,ؾ َج  ,اً أو َم مل  ,أو وفتد فتف ,أو َتتَزوَّ

َزْمف ؾِىرُتف ِْ ف َتَِزمُ  ,َت َِ  .وَؿْب

تَرُه   بٚؿِٔتفِ  ,ويتقَم افًٔتِد ؿبتَؾ افهتالةِ َأْؾَوتُؾ  ,وََيقُز إخراُجٓٚ ؿبَؾ افًٔتِد بٔتقمِغ ؾَتط  ُْ  ,وُت

ٚ بًَد يقِمف آثِاً  َٓ  .[وَيَؤ

 .أومرده اعممًمػ ًمؾؽالم قمغم زيموة اًمػطر هذا اًمبوب

   .اً أومطر اًمصو ؿ إومطور :اؾمؿ مصدر مـ ىمقًمؽ :وافٍىر

 .سمعد صقم رمضون ،اًمصدىمي قمـ اًمبدن :ويراد هبٚ

ٕن ؾمبى وضمقهبو اًمػطر مــ  :مـ سموب إووومي اًمشـلء إمم ؾمببف :وإٕا شّٔٝ زـٚة افٍىر هبذا

  .ًمقضمقهبو سمف :وملوـقػً قمؾقف :رمضون

 .(1)واإلمجٚد ,وافسْٜ ,واجبٜ بدٓفٜ افُ ٚب زـٚة افٍىر ♦

                                 
 (.17صـ) اعمـذر ٓسمـ «اس وع»: اكظر (1)
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ُٛ ظذ ـؾِّ ُمسِؿٍ ) :ؿقفف    .(ََتِ

 ؟ظذ مـ َتٛ زـٚة افٍىر 

   .اً أو قمبد اً طمر ،اً أو يمبػم اً صغػم ،أو أكثك اً دمى قمغم يمؾ مسؾؿ، ؾمقاء يمون ذيمر

ْىترِ  ^ اهللَِؾَرَض َرُشتقُل » :اسمـ قمؿر طمديٌ :وافدفٔؾ ♦ ٍِ تَٚة اْف ـَ ـْ  ًٚ صتٚظ :َز  ًٚ ََتْتٍر, َأْو صتٚظِمت

ًِرٍ  ـْ َص ْبتِد َواْفت ,ِم ًَ ـْ تَظتَذ اْف بِتِر ِمت َُ ِر َواْف
ٌِ ت َثتك, َوافهَّ ْٕ ُ ْٕ ِر َوا ـَ , َوافتذَّ ُّ ُحرِّ تٚ َأْن اْفتت َغ, َوَأَمتَر هِبَ

ِّ ْسِِ

اَلةِ  دَّى َؿْبَؾ ُخُروِج افَِّْٚس إَِػ افهَّ َٗ  .(1)شُت

ِٜ  ,ُؿقتِفَؾَوَؾ فف يقَم افًِٔد وفَِٔ ف صٌٚد ظـ ) :ؿقفف َّٔ
   .(وُؿقِت ِظٔٚفِف وحقانِجف إَْصِِ

 يشؽمط ذم هذا اعمسؾؿ اًمذي دمى قمؾقف زيموة اًمػطر ؿمـروط: 

، ومـنن يمـون قمــده وً صـوقم -وهـق ًمقؾـي اًمعقـد ويقمـف-وىمً وضمقب اًمزيموة  وً أن يؽقن موًمؽ -1

ُْٖتقا مِ » :ديٌحل :وذفؽ :ومنكف خيرضمف ،سمعض صوع تٍء َؾت ْؿ بَِقْ ُُ ُ ؿْ َؾَِ٘ذا َأَمْرُت ًْ وٕهنـو  ،(2)شْْتُف َمتٚ اْشتَ َى

   .ومقضمى مـفو مو ىمدر قمؾقف يموعموء ،فرةـمُ 

وىمــقت قمقوًمــف، وقمـــ طمقا جــف  ،قمـــ ىمقشمــف -اً زا ــد :أي- أن يؽــقن هــذا اًمصــوع ومووــالً  -1

واًمبقـً واًمثالضمـي  ،يمـوٕواين واًمثقـوب :مو شمدقمق احلوضمي إمم وضمقده ذم اًمبقـً :وادراد هبٚإصؾقي، 

  .وهمػمه

 .ومال يشؽمط ًمقضمقب زيموة اًمػطر كصوب، وٓ دمى إٓ إذا مؾؽف :وظذ هذا •

بِف) :ؿقفف َِ ـُ إٓ بَى ْي ًُٓٚ افدَّ َْ ّْ    .(وٓ َي

ومنكـف دمـى  ومووـٌؾ  وقمــده مـوٌل  ،قمؾقـف ديــ ومؾق أن رضمـالً  ،اًمديـ ٓ يؿـع وضمقب زيموة اًمػطر

 .سمؾ سموًمذمي ،سموعمول أهنو ًمقسً متعؾؼيً  :وافًِٜ :قمؾقف زيموة اًمػطر

   .ومنن اًمديـ يؿـع وضمقب زيموة اًمػطر طمقـفو ،ًمى سموًمديـًمؽـ إذا ـمق

                                 
 (.981« )مسؾؿ»و(، 1593) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 .هريرة أيب طمديٌ مـ( 1337« )مسؾؿ»و(، 7188) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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وىمـقت قمقوًمـف وطمقا جـف إصـؾقي، وقمؾقـف ديــ  ،زيد قمـده صوع ومووؾ قمـ ىمقشمـف :مثٚل ذفؽ

   .ومنكف يعطقف اًمصوع وشمسؼط قمـف اًمزيموة :وـموًمبف صوطمى اًمديـ

ُْٔخِرُج ظـ ٍِٕسف) :ؿقفف ف ,ؾ ُٕ ق ُّ    .(وظـ ُمسٍِؿ َي

 يموة اًمػطرجيى قمغم اعمسؾؿ أن خيرج ز:   

ِسَؽ » :عمو ورد ذم احلديٌ :مـ موًمف :قمـ كػسف .1 ٍْ    .(1)شاْبَدْأ بَِْ

   .-مـ زوضمتف ورىمقؼف، وأسمـو ف، وأىمورسمف اًمذيـ يؿقهنؿ-قمـ مـ يؼقت  .1

ُٕقن» :^ ىمقًمف :وافدفٔؾ ♦ ـ ََتُق َّّ ْىر َظ
ٍِ َٜ اْف    .(2)شأّدوا َصَدَؿ

   .(وفق َصَٓر رموٚنَ ) :ؿقفف

  .وًمق ًمشفر رمضون ومؼط ،وة مـ يمون يؿقكفأكف دمى قمؾقف زيم :أي

  .(3)ومقجى أن يمدي ومطرشمف ،ذم رمضون وً رضمؾ يمون يؿقن ؿمخص :ؾّثالً 

ف ,ؾٚمرأتِف ,بدَأ بٍِْسف ,ؾ٘ن َظَجَز ظـ افبًضِ ) :ؿقفف َِ فِ  ,ؾرؿٔ مِّ
ُٖ    .(ؾَقَفِده ,ؾٖبٔف ,ؾ

 :ؾٕ٘ف يَدم ،إذا يمون مو قمـده ممو يػضؾ قمـ ىمقشمف وىمقت قمقوًمف وطمقا جف إصؾقي ىمؾقالً 

  .وً ًمقضمقب كػؼتفو قمؾقف مطؾؼ :صمؿ امرأشمف -1 .ٕكف مطوًمى هبو أوًٓ  :كػسف -1

 .ومؾذا شمؼدم ومطرشمف قمغم همػمه:-وشمؼدم أن اًمرىمقؼ ٓ يؿؾؽ- صمؿ رىمقؼف -3

 .ًمتؼديؿ اًمشورع ألو ذم اًمؼم قمغم اًمقًمد :صمؿ أمف -1

 .ؾيًمقضمقب كػؼتف ذم اجلؿ :هصمؿ وًمدُ -6 .هرخ ٕكف جيى سمِ  :صمؿ أسمقه -5

                                 
 .قمبداهلل سمـ ضموسمر طمديٌ مـ( 997« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

، ًَمْقَس وَ ، اًْمَؼوؾِمؿُ  َروَمَعفُ »: وىمول( 3/67) «اًمدارىمطـل» أظمرضمف (1) َقاُب  سمَِؼِقيو « اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل، «َمْقىُمقٌف  َواًمص 

 .قمؿر اسمـ طمديٌ مـ( 1/171)

 ومنهنو: اًمعبد قمدا مو إسمـوء، أو إىمورب أو اًمزوضمي ؾمقاء سمـػسف، إكسون يمؾ قمغم دمى اًمػطر زيموة أن: اًمثوين اًمؼقل (3)

 .اًمعثقؿلم اظمتقور وهق يؿؾؽ، ٓ ٕكف: ؾمـقده مول ذم ومطرشمف دمى
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َْٖؿَرَب   ِمراٍث ) :ؿقفف    .(ؾ

سمعد ذًمؽ يؼدم إىمرب ذم اعمػماث، ومؾق ومروـو أن قمـده اصمـلم مــ ىمراسمتـف يؿـقهنؿ وقمجـز قمــ 

   .ومقؼدم إىمرب ذم اعمػماث ،اجلؿقع

 .وقمـ مـ يؿقن ،وهذا يمؾف مبـل قمغم أن اسكسون يؾزمف اًمزيموة ًمؾػطر قمـ كػسف

َٚء ظِٔٓؿ) :ؿقفف ـَ    .(َصٚدٌ  وافًبُد بَغ ُذَ

 :سمؼـدر مؾؽفـؿ يمـٌؾ  ،يومػطرشمـف قمـغم اًمثالصمـ ،يمـؾ ًمـف صمؾثـف ،يسمـلم صمالصمـ وً مشؽميم اً ًمق أن قمـدكو قمبد

  .ٕن يماًل مـفؿ ًمف ِمؾؽ ومقف، ومقضمى قمؾقف سمؼدر مؾؽف :وذفؽ

ٛي ظـ ) :ؿقفف  .(ْغِ اْفتَج وُيْسَ َح

 .ومقستحى إظمراج زيموة اًمػطر قمـ اجلـلم، (1) مو اؾمتؽم ذم سمطـ أمف :اجلْغ

ـِ » : مو ورد قمـ قمثامن :فدفٔؾوا  .(2)شَبؾِ اًْمـحَ أكف ُيْعطِل َصَدىَمَي اًْمِػْطِر قَم

ـِ  ،يَموُكقا ُيْعُطقَن َصَدىَمَي اًْمِػْطرِ » :قمـ أيب ىمالسمي ىمول يورو  .(3)شَبؾِ اًْمـحَ طَمت ك ُيْعُطقَن قَم

ُٛ فِْٚصزٍ ) :ؿقفف    .(وٓ ََتِ

، -ول شمطـع أوامـره ،ومتـعـً قمؾقـف ،قمصـتف :أي-هل اعمرأة اًمتل كشزت قمــ زوضمفـو  :افْٚصز

 .أن خيرج قمـفو زيموة اًمػطرومفذه ٓ جيى قمغم اًمزوج 

 .ٕكف شموسمع ًمؾـػؼي :ًمـشقزهو، وموًمػطر يمذًمؽ :كػؼتفوأكف عمو ل دمى قمؾقف  :وافًِٜ

َْٖخَرَج ظـ ٍِٕسف بٌِر إْذِٕف َأْجَزَأْت ) :ؿقفف ْٝ ؽَره ؾِىرُتف ؾ    .(وَمـ َفِزَم

مــ همـػم إذن  ،أظمرضمفـو قمــ كػسـف -يموًمزوضمي أو آسمــ-طرشمف همػمه ممـ شمؾزم وم وً ًمق أن ؿمخص

                                 
قؿُ »: ومورس اسمـ ىمول (1) ُ  َوُهقَ ، َواطِمدٌ  َأْصٌؾ  َواًمـخقنُ  اجْلِ  ومورس ٓسمـ «اًمؾغي مؼويقس معجؿ»: اكظر «َواًمت َسؽمخ

(1/111.) 

 (. 3/333« )اسرواء» ذم إًمبوين ووعػف ،(1/131) «ؿمـقبي أيب اسمـ» أظمرضمف (1)

 . (1/131) «ؿمـقبي أيب اسمـ»و(، 3/319« )اًمرزاق قمبد»و أظمرضمف (3)
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   .قمـف ئمـ شمؾزمف إظمراضمفو، ومنكف جيز

 .ومصح إظمراضمفو قمـ كػسف أكف هق اعمخوـمى هبو اسمتداءً  :وافًِٜ

ْىرِ ) :ؿقفف ٍِ َٜ اف روِب افنِّس فِٔ ٌُ ُٛ ب    .(وََتِ

م مــ ومـنذا همرسمـً ؿمـؿس آظمـر يـق :همـروب ؿمـؿس ًمقؾـي اًمػطـر :وؿٝ وجتقب زـتٚة افٍىتر

   .ومؼد وضمبً زيموة اًمػطر ،رمضون

 .ؿغقى ؿمؿس ًمقؾي اًمػطرسمأهنو مضوومي إمم اًمػطر، واًمػطر حيصؾ  :وافًِٜ

، وهـذا وكحـقه ،مــ ًمغـق ورومـٌ :ممـو حلـؼ صـقمف ًمؾصـو ؿ ـُمفرةً وٕن زيموة اًمػطر ؿمـرقمً 

   .يؽقن قمـد متوم اًمصقم

 ويؽمشمى قمغم هذا مسو ؾ ؾمـقذيمرهو اعممًمػ: 

َؿ ) :ؿقفف َِ ـْ َأش َّ ََِؽ َظبد ,بًَدهؾ َج  ,اً أو َم َزْمف ؾِىرُتف ,أو وفد فف ,أو َتَزوَّ ِْ    .(مل َت

، -سمعـد اًمغـروب ًمقؾـي اًمعقـد :أي-إذا صور مـ أهؾ وضمقب زيموة اًمػطر سمعـد وىمـً وضمقهبـو 

  .ومنهنو ٓ شمؾزمف

، أو أكـف ومؼـد اًمسـبى، ومؾـؿ يؽــ ؾمـبى اًمقضمـقب تحؼؼ ومقـفأكف وىمً اًمقضمقب ل ي :وافًِٜ ♦

 .وطمقـفو مؽؾػًو هب

 ودخؾ   هذا صقر ذـرهٚ ادٗفػ: 

 -يمام ًمق همرسمً قمؾقف اًمشؿس وهق يمـوومر، صمـؿ أؾمـؾؿ ىمبـؾ اًمػجـر -مـ أؾمؾؿ سمعد اًمغروب -1

   .ٕكف وىمً اًمقضمقب ل يؽـ مـ أهؾ اًمقضمقب :ومال زيموة ومطٍر قمؾقف

سمعد اًمغروب، ومـال زيمـوة قمـغم ؾمــقده ًمـف،  اً سمعد اًمغروب، يمام ًمق اؿمؽمى قمبد اً إذا مؾؽ قمبد -1

 .ٕكف وضمد وىمً اًمقضمقب ذم مؾؽف :قن ومطرشمف قمغم موًمؽف إولوشمؽ

قمؼد وشمسؾؿ زوضمتف سمعد اًمغروب ومال ومطرة قمؾقـف  إذا شمزوج سمعد اًمغروب، يمام ًمق أن رضمالً  -3

   .ألو
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ٕكـف وىمـً اًمقضمـقب ل يؽــ  :إذا ُوًمد ًمف وًمد سمعد اًمغروب، ومال دمى قمغم واًمده ومطرة ًمـف -1

 .اً مقضمقد

ف َتَِزمُ ) :ؿقفف َِ    .(وَؿْب

ومعؾقـف زيمـوة ، ، أو وًمـد ًمـف وًمـد ىمبـؾ اًمغـروباً إذا أؾمؾؿ ىمبؾ اًمغروب، أو شمزوج أو مؾؽ قمبـد

   .أكف أدرك وىمً اًمقضمقب :وافًِٜاًمػطر، 

   .(وََيقُز إخراُجٓٚ ؿبَؾ افًِٔد بٔقمِغ ؾَط) :ؿقفف

   :إخراج زـٚة افٍىر فف وؿ ٚن

 .وهذا يؽقن ىمبؾ اًمعقد سمققم أو يقملم :وىمً ضمقاز -1

َٔتْقٍم َأْو » :ومعؾ اًمصحوسمي، يمام ذم طمديٌ اسمـ قمؿـر :فؽودفٔؾ ذ ♦ ْىتِر بِ
ٍِ ُىتقَن َؿْبتَؾ اف ًْ قا ُي ُٕ تٚ ـَ َو

   .(1)شَيْقَمْغِ 

َْٔقمِ » :وهذا ٓ يـوذم ىمقًمف ـِ افىََّقاِف ِ  َهَذا اْف ٕكف ىمريـى مــ يـقم اًمعقـد، ومـو  :(2)شَأْؽُْقُهْؿ َظ

   .هؿ يقم اًمعقدىمورب اًمشـلء أقمطل طمؽؿف، وتصؾ سمف احلؽؿي وهل إهمـوؤ

  .ومال جيقز قمـد  وهػم اًمعؾامء ،وأمو دومعفو ىمبؾ اًمققملم

ٕهنـو  :وذفتؽ :ئومـتؿ اًمشـفر ومـال دمـز صأن اًمشـفر كـوىم وً فموكـ ،ومؾق دومعفو يقم ؾمبع وقمشـريـ

  .صورت ىمبؾ اًمعقد سمثالصمي أيوم

   .(ويقَم افًِٔد ؿبَؾ افهالةِ َأْؾَوُؾ ) :ؿقفف

اًمعقـد ىمبـؾ اًمصـالة، وهـذا هـق اعمسـتحى سموشمػـوق  ذم صبقحي :وىمً أومضؾقي أو اؾمتحبوب -1

 .وذًمؽ ٕمقر :إ ؿي

                                 
 (.1511« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 ،(3/89« )اًمدارىمطـل»و(، 319 /8« )اًمؽومؾ» ذم قمدي واسمـ(، 1969) «إمقال» ذم زكجقيف اسمـ أظمرضمف (1)

 .وعقػ وهق، اعمديـل معنم أسمق إؾمـوده وذم، قمؿر اسمـ طمديٌ مـ( 1/191« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل
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ْىترِ  ^َأنَّ َرُشقَل اهللِ » :طمديٌ اسمـ قمؿر (1 ٍِ تٚةِ اْف ـَ دَّى َؿْبتَؾ ُختُروِج افَّْتِٚس إَِػ  ,َأَمَر بَِز َٗ َأْن ُتت

اَلةِ   .(1)شافهَّ

ىمريبـي مــ اًمعبـد ذم ٕن اعمؼصقد مـفو إهمـوء اًمػؼراء قمـ اًمسـمال ذم ذًمـؽ اًمقـقم، ويمقهنـو و (1

   .صبقحتف أطمرى

َرُه   بٚؿِٔفِ ) :ؿقفف ُْ    .(وُت

سمعدمو سملّم أن إومضؾ ذم زيموة اًمػطـر إظمراضمفـو يـقم اًمعقـد، ذيمـر طمؽـؿ إظمراضمفـو سمعـد صـالة 

 .مع اًمؽراهيًمؽـ  ،ر أكف جيقز إظمراضمفو ومقفومؼرّ  ،اًمعقد إمم همروب ؿمؿسف

ـ إهمـــوء اًمػؼــراء ذم هــذا ِمــ ،مـفــو ت سمعــض اعمؼصـقدأن إظمراضمفــو سمعــد اًمصــالة يػــقِّ  :افًِتٜو 

 .(2)اًمققم

ٚ بًَد يقِمف آثِاً ) :ؿقفف َٓ    .(وَيَؤ

رهـو إن يمـون ىمـد أظّم  إذا ل خيرضمفو يقم اًمعقد، سملن همرسمً ؿمؿس يقم اًمعقد ول خيرضمفو، ومفق آصمؿ

 .(3) ويؽقن إظمراضمف ألو ىمضوءً  ،سمال قمذر، ومع هذا ومنكف خيرضمفو

  أكف ٓ خيؾق مـ أرسمعي أطمقال :افٍىروخالصٜ افَقل   وؿٝ إخراج زـٚة: 

 .ويستحى ذم صبقحتف -ب .جيقز ىمبؾف سمققم ويقملم -أ

 .طمرام، وخيرضمفو :سمعد يقم اًمعقد -د .مؽروه، وخيرضمفو :سمؼقي يقم اًمعقد -ج

 

 

                                 
 (.986« )مسؾؿ»و(، 1593) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 اسمـ: واظمتوره اًمصالة، ىمبؾ خيرضمفو وأكف قمذر، ًمغػم اًمصالة سمعد إمم شملظمػمهو حيرم أكف: احلـوسمؾي قمـد اًمثوين اًمؼقل (1)

 .واًمعثقؿلم، اًمؼقؿ واسمـ، شمقؿقي

 . واًمعثقؿلم، اًمؼقؿ واسمـ، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره اًمػطر، قمـ ىمضوء شمؽقن وٓ، اًمصدىموت مـ صدىمي أهنو: اًمثوين اًمؼقل (3)
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 ٌلةةةةةَفْص

 :ؿٚل ادٗفػ 

ُٛ صٌٚد مـ ُبر  ] َِٓا ,أو صًرٍ  ,وََيِ َِٓا ,أو دؿٔ ٍٛ أ ,أو ََتْترٍ  ,أو َشِقي ؾت٘ن َظتِدَم  ,أو َأؿِتطٍ  ,و َزبٔت

َ ُٚت  َْ ٍر ُي َّ ٛ  وَث َٜ َأْجَزَأ ـؾي َح ٌٛ  ,اخلّس َٜ مٚ َيِتَزُم افقاحتَد  .وٓ ُخْبزٌ  ,ٓ َمًٔ ًْىَِل اجلاظ  ,وََيقُز أن ُي

ُسف ُْ  .[وظ

 .وكققمف ومستحؼف وهمػم ذًمؽ ،ًمبقون مؼدار اعمخرج ذم زيموة اًمػطر :هذا اًمػصؾ قمؼده اعممًمػ

ُٛ ) :ؿقفف    .(صٚدٌ  وََيِ

 اًمــؼمّ - يمــ إضمـــوس اخلؿسـ مـــ يمـؾ ضمـــسٍ  كبـقٌي  صــوعٌ  :مؼـدار اعمخــرج مــ زيمــوة اًمػطـر

   .-واًمشعػم واًمتؿر واًمزسمقى وإىمط

ْىِر َصٚظ» :ىمول  ي  ْدرِ اًْمـخُ طمديٌ أيب ؾَمِعقٍد  :وافدفٔؾ ♦ ٍِ َٚة اْف ـَ ْخِرُج َز ُٕ  َّْٚ تٚمٍ  ًٚ ـُ ًَ ـْ َض  ,ِمت

ًٍِر, َأْو َصٚ ًٚ َأْو َصٚظ ـْ َص ـْ ََتٍْر, َأْو َصٚظ ًٚ ظِم ـْ َأؿِتٍط, َأْو َصتٚظ ًٚ ِم ٍٛ  ًٚ ِم ـْ َزبِٔت  :وادتراد بٚفىًتٚم (1)شِمت

   .اًمؼؿح :وهل ،احلـطي

 رسمـعيمقؾـّقيـ و :أي- وً همرامـ (1115)أرسمعـي أمـداد، ومؼـداره سموًمغرامـوت  = ومؼـدار اًمصـوع

   .-اجلقد همرام مـ اًمؼمّ 

َِٓا ,أو صًرٍ  ,مـ ُبر  ) :ؿقفف َِٓاأو َشقِ  ,أو دؿٔ ٍٛ  ,أو ََتْرٍ  ,ي    .(,أو َأؿِطٍ  ,أو َزبٔ

 .أو اًمزسمقى أو إىِمط ،أو اًمسقيؼ أو اًمتؿر ،جيقز ًمإلكسون أن خيرج مـ دىمقؼ اًمؼم واًمشعػم

ًخ طحــ، صمـؿ يُ هق احلى اعمحؿقس اًمـذي حيؿـك قمـغم اًمــور، صمـؿ يُ  :وافسقيؼ سموعمـوء ومقميمـؾ،  ؾـ

أو ؿمـعػم وزكـف  ،سمـرّ  أكـف يـليت سمحـّى  :يأ-يؽـقن اسظمـراج سمـقزن احلـى  ذم اًمسقيؼ واحلـّى  وًمؽـ

ـَ صور وزكف أىمؾ :وً ف أو جيعؾف ؾمقيؼ، صمؿ يدىمّ -صوع   .ٕكف إذا ـُمِح

                                 
 (.985« )مسؾؿ»و(، 1596) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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َ ُٚت ) :ؿقفف َْ ٍر ُي َّ ٛ  وَث َٜ َأْجَزَأ ـؾي َح    .(ؾ٘ن َظِدَم اخلّس

إن يموكً مقضمقدة، ًمؽـ إذا شمعـذر إظمـراج  ،اسظمراج إٓ مـ هذه اخلؿسي ئإصؾ أكف ٓ جيز

 ؼتـوت، وموحلـّى يُ  وصمؿـرٍ  همػم هذه إصــوف اخلؿسـي، ومنكـف طمقـفـو خيرضمفـو مــ يمـؾ طمـىو اًمزيموة مـ 

   .يمون يؼتوتإن واًمثؿر يموًمتلم اًمقوسمس  ،واًمذرة يموٕرزّ 

، ويشـؼ قمؾقـف اسشمقـون وً وٓ ومقام يؼورب مـف قمرومـ ،ه ذم اًمبؾدأكف ٓ جيدُ  :وضٚبط افًدم فِخّسٜ

  .(1)سمف

ٌٛ ) :ؿقفف  .(ٓ َمًٔ

اًمسـقس ضمقومـف، أو اعمبؾـقل، أو مـو أيمؾً يموًمذي ، عقى مـ  قع إصـوفإظمراج اعم ئٓ جيز

 .شمغػم ـمعؿف أو را حتف، وكحق ذًمؽ

ُؿقا )ىمقًمف شمعومم  :وافدفٔؾ ٌَ ِمـُْف شُمـِْػُؼقَن َوًَمْسُتْؿ سمِكظِمِذيِف إِٓ  َأْن شُمْغِؿُضقا ومِقفِ اًْمـخَ َوَٓ شَمَقؿ    (بِق

   .(وٓ ُخْبزٌ ) :ؿقفف

   .أو ؿمعػم وكحقه ،يمخبز سمر :اً كسون ذم زيموة اًمػطر ظمبزأن خيرج اس ئٓ جيز

وٓ يؿؽـ آكتػوع سمف قمغم يمؾ وضمف، وٓ يؿؽــ  ،ظمروٓ يدّ  ،ؽولأكف ٓ يُ  :وظِٜ ظدم اإلجزاء

   .وكحقهو وإىمطِ  ،واًمشعػمِ  ة طمػظف، سمخالف اًمؼُمِّ أن شمطقل مدّ 

َٜ مٚ َيَِزُم افقاحَد ) :ؿقفف ًْىَِل اجلاظ ُْ  ,وََيقُز أن ُي    .(ُسفوظ

   .ًمؽؾ واطمٍد ضُمزٌء مـفو ،جيقز ًمؾؿعطل أن يؼسؿ زيموشمف قمغم  وقمي مـ اًمػؼراء

   .اً واطمد اً وجيقز قمؽسف، يمام ًمق اضمتؿع قمشـرة و عقا زيموهتؿ وأقمطقهو ومؼػم

 .أكف ذم يمال احلوًملم أظمذهو مستحٌؼ ألو، سمغض اًمـظر قمـ قمدد اعمستػقديـ :وافًِٜ

                                 
 ل وًمق اخلؿسي، إصـوف مـ يؽـ ل وًمق، اًمبؾد ٕهؾ ىمقشموً  يمون مو يمؾ إظمراج جيزئ أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

، سموز واسمـ، واًمسعدي، اًمؼقؿ واسمـ، شمقؿقي اسمـ: واظمتورهو اًمعؾامء،  فقر ىمول وهبو اخلؿسي، إصـوف شمعدم

 .نواًمػقزا، واًمعثقؿلم
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 :ٗفػ ؿٚل اد

ُٛ ظذ افٍْقرِ ] ًَٓٚ َجْحد ,إٓ فْضورةٍ  ,مع إمُِٕٚف ,وََيِ ؿِ  ,فُقجقهِبٚ اً ؾ٘ن َمَْ ُْ َر ظٚرٌف بتٚحُل ٍَ  ,ـَ

رَ  أو ُبْخالً  ,وُأِخَذْت مْف وُؿ َِؾ   .ُأِخَذْت مْف وُظزِّ

ٔيٓا  ُٔخرُجٓتتٚ َوفِتت ُٛ   متتِٚل َصتتبِل  وجمْتتقٍن ؾ ٍٜ  ,وََتِتت َّٔتت
ِ وإؾَوتتُؾ أن  .وٓ ََيتتقُز إخراُجٓتتٚ إٓ بِْ

َؿٓٚ بٍِْسف رِّ ٍَ ًِٓٚ هتق وآِختُذهٚ متٚ َوَردَ  ,ُي وإؾَوتُؾ إختراُج زـتٚةِ ـتؾِّ متٍٚل   ُؾَتراِء  ,وَيَقُل ظَْد َدْؾ

ِده َِ َكُ ؾٔف افهالةُ  ,ب َْ ُِٓٚ إػ مٚ ُت َْ ًَؾ َأجتزَأْت  ,وٓ ََيقُز ٕ تٍد ٓ ُؾَتراَء ؾٔتف  ,ؾ٘ن َؾ َِ إٓ أن يُتقَن   َب

ُؿٓٚ   َأؿْ  رِّ ٍَ ُٔ تِده ,َرِب افبالدِ إفٔفؾ َِ ٍد ومُٚفف   آَخَر َأْخَرَج زـَٚة ادِٚل   َب َِ تٍد  ,ؾ٘ن ـٚن   َب َِ وؾِىرَتتف   َب

ََٖؿؾَّ  .هق ؾٔف ْقَفْغِ ؾ ٛي  ,وََيقُز َتًجُٔؾ افزـٚةِ حِلَ    .[وٓ ُيسَ َح

وأيــ  ،ومـ يتـقمم إظمراضمفـو ،وطمؽؿ مـعفو ،هذا اًمبوب ذيمر ومقف اعممًمػ أطمؽوم إظمراج اًمزيموة

  .وكحق ذًمؽ ،ُّترج

ُٛ ظذ افٍْقرِ ) :ؿقفف  (.وََيِ

 .ومقجى قمؾقف اعمبودرة سمنظمراضمفو مـ موًمف ،ومتً اًمشـروط ،إذا وضمبً قمغم اسكسون اًمزيموة

 :وافدفٔؾ ♦

 .وإمر يؼتضـل اًمػقريي، (1) (ژ ڑ) :أن اهلل أمر هبو يمام ذم ىمقًمف -1

   .ًمتلظمػم يموًمقديعيومؾؿ جيز ومقف ا ،جيى صـرومف إمم أدمل وٕكف طمٌؼ  -1

  .وٕن طموضمي اًمػؼراء متعؾؼي هبو -3

   .(مع إمُِٕٚف) :ؿقفف

  .قمغم اًمػقر إن يمون يؿؽـف ذًمؽيؽقن وضمقب إظمراج اًمزيموة 

                                 
 (.13: )اًمبؼرة (1)
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 :وافدفٔؾ

، وإمـر اعمطؾـؼ يؼتيضـ (1) (ژ ڑ)ورود إمر اعمطؾؼ سموًمزيموة، يمؼقًمف شمعـومم  -1

 .اًمػقريي

 .ومقضمى أن يؽقن اًمقضمقب كوضمزاً  ،ٌي كوضمزةوهل طموضم ،أن اًمزيموة وضمبً حلوضمي اًمػؼراء -1

   .، وشمبؼك ذم ذمتف متك ىمدرومال يؾزمف قمغم اًمػقر ل يؿؽـف اسظمراج ومنن 

ومـال يؾزمـف، ًمؽــ إذا  ،أو يمون ًمف ديـ ذم ذمـي مقؾمــر أو معســر ،وً ًمق يمون اعمول همو ب :مثٚل ذفؽ

   .ىمبضف ومقزيمل

   .(إٓ فْضورةٍ ) :ؿقفف

   :ول اًمضـرورة اًمتل دمقز اًمتلظمػمجيقز اًمتلظمػم ًمضـرورة، ومث :أي

ول يصدىمف سملكـف أظمرضمفـو ومقلظمـذهو مــف مـرة  ،أن خيشـك أكف إذا دومعفو سمـػسف ضموءه اًمسوقمل .1

   .ًمقدومعفو ًمؾسوقمل :أظمرى، ومقجقز أن يمظمرهو

هـق ذو مـول، ومـرسمام  :أو قمغم أهؾـف إذا أظمرضمفـو أن يؼـول ،أو قمغم موًمف ،أن خيشـك قمغم كػسف .1

   .ـ إوـرارؾمـرق أو همػم ذًمؽ م

ًَٓٚ َجْحد) :ؿقفف ؿِ  ,فُقجقهِبٚ اً ؾ٘ن َمَْ ُْ َر ظٚرٌف بٚحُل ٍَ    .(وُأِخَذْت مْف وُؿ َِؾ  ,ـَ

 .ٕهنو ريمـ مـ أريمون اسؾمالم :مـع اًمزيموة ٓ جيقز سموس وع

 ومٕٚع افزـٚة ٓ خيِق مـ حٚف غ: 

   :ومفذا ،ًمقضمقهبو اً أن يؽميمفو ضمحد :إوػ

   .اًمؾذان أوضمبوهو ب هلل ورؾمقًمفٕكف يمذّ  :وذفؽ :وًمق أداهو ،يؽػر -1

   .سموًمؼقة واسضمبور، يؼقم سمذًمؽ وزم إمر شممظمذ مـف -1

   .طمؼ اًمػؼراء امًمف، وىمد شمعؾؼ سموىمً اًمقضمقب يمون مسؾامً  فكأ :وافًِٜ

                                 
 (.13: )اًمبؼرة (1)
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   .اً ؾ مرشمدتِ وإٓ ىمُ  -مـ ضمحدهو :أي-إن شموب مـ ذًمؽ -3

  .ؿ ذًمؽقُمؾِّ  سمقضمقهبو، ومنن يمون ضموهالً  وً وهذا يمؾف إن يمون قموعم

رَ  أو ُبْخالً ) :ؿقفف    .(ُأِخَذْت مْف وُظزِّ

 -وؾمبؼ ذيمر اًمدًمقؾ قمـغم ذًمـؽ ذم أول يمتـوب اًمزيمـوة- ، ومفذا ٓ يؽػرأن يؿـعفو سمخالً  :افثٕٜٚٔ

   :بؾ يُقن ظِٔف أمران

   .أهنو شممظمذ مـف ىمسـراً  -1

ه راضمـع إمم ، واًمتعزيـر وىمـدراً وارشمؽى حمظقر ،وً ٕكف شمرك واضمب :وذفؽ :بر ويمدّ أكف يعزّ  -1

   .كظر اًمؼووـل

ُٛ   مِٚل َصبِل  وجمْقنٍ ) :ؿقفف
 .(وََتِ

ٓ سموًمشخص، ومنذا ُوضمد اعمول َوضمبـً اًمزيمـوة، وقمـغم هـذا ومنهنـو  ،اًمزيموة طمؼ موزم متعؾؼ سموعمول

   .دمى ذم مول اًمصبل واعمجـقن

ْ ُْ)قمؿقم إدًمي ذم وضمقب اًمزيموة يمؼقًمف  :وافدفٔؾ سَقَة ت ََ ِهِْمْ ِل ََ ِِهْمُْخْذِْمْنَْأْمس ْمَْوُ سَكيِّ ُُ ُُ س َطهِّ

ؿْ »وطمديٌ  ،(1)(ِِبَا ِٓ َٔٚنِ
ِ ـْ َأْؽْ َخُذ ِم ْٗ ومتجـى قمؾـقفؿ سمؿؼتهـ  ،وٓ قمـو الً  ،وًمق ل يؽـ سموًمغوً  ،(2)«ُت

 ،قمؿـر :وهـؿ ،وىمد ورد قمــ مخسـي مــ اًمصـحوسمي أهنـؿ يمـوكقا يزيمـقن مـول اًمقتـقؿ ،ظمطوب اًمقوع

 .(3)وضموسمر ،وقمو شي ،واسمـ قمؿر ،وقمكم

ُٔخرُج ) :ؿقفف ٔيٓاؾ
   .(ٓٚ َوفِ

 أو ظمـولٍ  ،أو أمٍ  اًمذي يتقمم إظمراضمفو هق مـ يتقمم اًمؼقوم قمغم موزم اًمصـبل واعمجــقن، مــ أٍب 

 .ومقخرضمفو مـ اعمول ويـقي قمـفام ،أو همػمهؿ ،أو قمؿٍ 

                                 
 (.193: )اًمتقسمي (1)

 .قمبوس سمـ طمديٌ مـ( 19« )مسؾؿ»و(، 1395) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.1/379« )ؿمقبي أيب اسمـ»و(، 1/69(، )1/68(، )1/67) «اًمرزاق قمبد»: اكظر (3)
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ٍٜ ) :ؿقفف َّٔ
ِ    .(وٓ ََيقُز إخراُجٓٚ إٓ بِْ

   .قمـد اسظمراج إظمراضمفو إٓ سمـقيٍ  ئاًمزيموة ٓ جيز

َِّٔٚت » :^ًمؼقل اًمـبل  ،ويمؾ قمبودة ٓسمد ألو مـ كقي ،بودةهنو قمأ :وافًِٜ َا إَْظَاُل بِٚفِّْ َّٕ  .(1)شإِ

أو  ،أو هديـي ،أو ًمؾتطـقع ،وٕن إظمراج اعمول ىمد شمعددت أهمراوف، ومؼد يؽقن ًمؾزيمـوة اًمقاضمبـي

   .أو همػمهو، ومال سمد ًمتحديد اًمزيموة اًمقاضمبي مـ اًمـقي ،يمػورة

ؿَ ) :ؿقفف رِّ ٍَ    .(ٓٚ بٍِْسفوإؾَوُؾ أن ُي

 :إومضؾ ذم إظمراج اًمزيموة أن خيرضمفو سمـػسف، وٓ يـقى ذم إظمراضمفو

 :وافًِٜ

 .يمل يتقؼـ مـ وصقألو عمستحؼفو -1

   .ٕن شمػريؼفو قمبودة :ًمؽل يـول أضمر اًمتعىو -1

   .قمـ كػسف مذمي اًمـوس ويمالمفؿ أكف ٓ يدومع اًمزيموة ًمؽل يذّب و -3

ًِٓٚ هق وآِخُذ ) :ؿقفف    .(هٚ مٚ َوَردَ وَيَقُل ظَْد َدْؾ

 .يسـ قمـد دومع اًمزيموة أن يؼقل يمؾ مـ أظمذ واعمعطل مو ورد

تت» :ومؼــد ذيمــر صــوطمى اًمــروض اًمــدقموء وهــق :أمتتٚ افتتداؾع ُٓ تتَْاً افِ ٌْ تتٚ َم َٓ ِْ ًَ تتٚ  ,ؿَّ اْج َٓ ِْ ًَ َٓ ََتْ َو

َرم ٌْ  .(2)«ًٚ َم

َا ؾِتٔ اهللُآَجتَرك » :وهـق ،ومـذيمر صـوطمى اًمـروض يمـذًمؽ دقمـوء وأمو مـو يؼقًمـف آظمـذ اًمزيمـوة -

ْٝٔ َْٝ ,َأْظَى ََ ْٕ قر ,َوَبَٚرَك َفؽ ؾَِٔا َأ ُٓ ُف َفؽ َض َِ ًَ    .شاً َوَج

ت» :عمـو أشمـوه اسمــ أيب أورم سمزيموشمـف ىمـول ^ًمؽـ اًمقارد هق ىمقل اًمـبـل ، وهذا اًمدقموء ل يرد ُٓ ؿَّ افِ

                                 
 .اخلطوب سمـ قمؿر طمديٌ مـ( 1997« )مسؾؿ»و(، 1) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

( 151 /7« )دمشؼ شموريخ» ذم قمسويمر واسمـ(، 1/181« )اًمدقمقات» ذم واًمبقفؼل(، 1797« )موضمف اسمـ» ظمرضمفأ (1)

 (.386« )اجلومع وعقػ» ذم إًمبوين ووعػف هريرة، أيب طمديٌ مـ
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ــل ،(1)شَصتتؾِّ َظتتَذ آِل َأيِب َأْوَ   ــغم اعمعط ــغم قم ــومم ،ومقص ــف شمع ڱ ڱ ڱ ڱ ں ) :وًمؼقًم

 .(2)(ں ڻ

تتِده) :ؿقفتتف َِ تت ؾٔتتف  ,وإؾَوتتُؾ إختتراُج زـتتٚةِ ـتتؾِّ متتٍٚل   ُؾَتتراِء ب َكُ َْ ٓتتٚ إػ متتٚ ُت ُِ َْ وٓ ََيتتقُز ٕ

   .(افهالةُ 

 :فف حٚف ٚنمقاوع إظمراج اًمزيموة سموًمـسبي ًمؾبؾد 

  :عدة أمقرًم :ويعطقفو ومؼراء سمؾده، ومفذا إومضؾ ،أن خيرضمفو ذم سمؾده :إوػ

   .قمـ مشؼي كؼؾفوًمف  وأسمعدُ  ،جأكف أيسـر قمغم اعمخرِ  -1

  .سمؾدهؿ إٓ أهُؾ  وً يمؾ سمؾد ٓ يعؾؿ هبؿ هموًمب أن ومؼراءَ  -1

وإىمرسمــقن أومم "أن ومؼــراء اًمبؾــد شمتعؾــؼ أـمامقمفــؿ سمــام قمـــد اًمتجــور ذم سمؾــدهؿ مـــ موًمــف،  -3

   ."سموعمعروف

   .(3)كؼؾفو إمم سمؾد آظمر سمعقد وً أن خيرضمفو إمم سمؾد سمعقد يبؾغ مسوومي ىمصـر، ومال جيقز مطؾؼ :افثٕٜٚٔ

ًَؾ َأجزَأْت ) :ؿقفف    .(ؾ٘ن َؾ

  .ًمؽـف يلصمؿ ،ئومنهنو دمز ،إذا دومعفو ظمورج سمؾده مسوومي ىمصـر :سمعدمو ىمّرر قمدم ضمقاز كؼؾفو ىمول

   .ومألكف دومعفو إمم مستحؼ :ئزأمو يمقهنو دُم  -

مـع اسصمـؿ، وهـذا  ومقصـُح  ظمـورٍج  أكـف إذا قمـود اًمـفـل ٕمـرٍ  :ومبـوء قمغم اًمؼوقمدة :وأمو يمقكف يلصمؿ

 .وإكام قمغم اًمـؼؾ ألو ،قمغم اًمدومع اً قمو د اًمـفل ًمقس

                                 
 .َأْورَم  َأيِب  سمـ اهلل  قمبد طمديٌ مـ( 1978« )مسؾؿ»و(، 1197) «اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.193: )اًمتقسمي (1)

، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره كؼؾفو، ومقجقز مصؾحي هـوك يمون إن إٓ، اًمبؾد ًمػؼراء اًمزيموة إظمراج إصؾ أن: اًمثوين لاًمؼق (3)

 .واًمعثقؿلم، سموز واسمـ، إسمراهقؿ سمـ وحمؿد، واًمسعدي، اًمقهوب قمبد سمـ حمؿد سمـ وقمبداهلل
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ُؿٓٚ   َأْؿَرِب افبالدِ إفٔف) :ؿقفف رِّ ٍَ ُٔ ٍد ٓ ُؾَراَء ؾٔف ؾ َِ    .(إٓ أن يُقَن   َب

إذا يمون صوطمى اعمول ذم سمؾد ًمقس ومقف مستحؼ ًمؾزيموة، ومبن وع اًمعؾـامء أكـف جيـقز أن يـؼؾفـو إمم 

 .أهؾفو

ٍد ومُٚفف   ) :ؿقفف َِ ِدهؾ٘ن ـٚن   َب َِ  .(آَخَر َأْخَرَج زـَٚة ادِٚل   َب

   .زيموة اعمول ُّترج ذم سمؾد اعمول

أو قمروض دمورة أو مـو أؿمـبف ذًمـؽ  ،أو ومضيٍ  زيد ذم اًمريوض، وموًمف مـ ذهٍى  :صقرة ادسٖفٜ

 .ومنكف خيرضمفو ذم اًمبؾد اًمذي ومقف اعمول ،مؽيذم 

 :وافًِٜ   ذفؽ ♦

   .ًمؽل ٓ شمـؼؾ اًمزيموة -1 .أن أـمامع اًمػؼراء شمتعؾؼ سمف ذم سمؾده -1

   .اًمسبى دَ ضمِ وٕن اعمول ؾمبى اًمزيموة، ومقضمى إظمراضمفو طمقٌ وُ  -3

ٍد هق ؾٔف) :ؿقفف َِ    .(وؾِىرَتف   َب

ًْ  :أمو زيموة اًمػطر  :وافًِتٜ :مــ رمضـون قمؾقف ؿمؿس آظمـر يـقمٍ  ومقخرضمفو ذم اًمبؾد اًمذي همرسم

   .ظمرضمفو ومقفأكف وىمً وضمقهبو، وهل متعؾؼي سموًمبدن، ومحقٌ وضمبً وسمدكف ذم مؽوٍن أ

ََٖؿؾَّ ) :ؿقفف ْقَفْغِ ؾ    .(وََيقُز َتًجُٔؾ افزـٚةِ حِلَ

 ؟م ك خيرج اإلٕسٚن افزـٚة 

 أن اسكسون خيرج اًمزيموة قمـد طمقٓن احلقل، وًمؽـ جيقز شمعجقؾ إظمراضمفو حلـقٍل  :إصؾ

   .إذا وضمد اًمسبى، وهق سمؾقغ اًمـصوب ،أو حلقًملم

قمؾقفو احلقل، وملراد أن خيـرج زيمـوة اعمو ـي أًمـػ وطمول  ،رضمؾ مؾؽ مو ي أًمػ ريول :مثٚل ذفؽ

   .ٕكف سمؾغ اًمـصوب :وذفؽ :ًمعوملم ومقجقز

  .أمو إذا ل يبؾغ اعمول اًمـصوب ومال

 :ٓف ريـول، ومؼـولآرضمؾ قمـده صمالصمام ي ريول ويممؾ أن يلشمقف مول وشمؽـقن قمشــرة  :مثٚل ذفؽ
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ٕكـــل  :وة مــو تلم أًمــػؾمــلىمدم زيمــ :، أو قمـــده مو ــي أًمــػ، ومؼــولؾــقس ًمــف ذًمــؽوم ،ؾمــلىمدم اًمزيمــوة

   .ومؾقس ًمف ذًمؽ ،ؾملمؾؽفو

 (1) جيقز وقمغم ذـمفو ،ٓ جيقزشمؼديؿ اًمعبودة قمغم ؾمبى وضمقهبو  أن :َٚظدةافو. 

 :وافدفٔؾ ظذ جقاز اف ًجٔؾ ♦

َٜ َشََْ ْغِ  ^ اهللَِأنَّ َرُشقَل » :طمديٌ اسمـ مسعقد  .1 بَِّٚس َصَدَؿ ًَ ـَ اْف َؾ ِم جَّ ًَ    .(2)شَت

اًمزيموة مــ مصـؾحي أهـؾ اًمزيمـوة، وشملظمػمهـو إمم أن يـتؿ اًمقضمـقب مــ سمـوب  وٕن شمعجقؾ .1

  .ومال موكع ،اًمرومؼ سموعموًمؽ، ومنذا روـل ًمـػسف هبذا وأؾمؼط طمؼف

  .ومال جيقز ،وأمو شمعجقؾفو ٕيمثر مـ طمقًملم

ٛي ) :ؿقفف    .(وٓ ُيسَ َح

   .سمؾ إومضؾ إظمراضمفو ذم وىمتفو ،ٓ يستحى شمؼديؿ اًمزيموة

   .ومفق أرومؼ سموعموًمؽ ،ظمراضمفو قمـد متوم احلقلن إصؾ إأ :وافًِٜ

ومقؽـقن ىمـد ؿمـؼ قمـغم كػسـف، ومؽـون  ،وٕكف رسمام كؼص اًمـصوب أو شمؾػ اعمـول ىمبـؾ متـوم احلـقل

 .إومضؾ أن ٓ يعّجؾفو

أو اطمتـوج  ،أو اؿمـتد اًمػؼـر ،وًمؽـ ىمد شمؽقن هـوك مصـؾحي ًمتؼـديؿفو، يمـام ًمـق طمـدصمً  وقمـي

 .حيًمؾؿصؾ اً كظر :ومقؼدمفو ،اعمجوهدون ًمؾامل

 

 

                                 
 (6) رضمى اسمـ ىمقاقمد اكظر (1)

 (.19/71« )اًمؽبػم» ذم واًمطؼماين(، 3/159« )اًمبزار»و(، 1885« )إمقال» ذم قمبقد أسمق أظمرضمف (1)

(، 678) «اًمؽممذي»و(، 1795« )موضمف اسمـ»و(، 1611« )داود أسمق»و(، 191 /1« )أمحد» وأظمرضمف

 َأن  »: سمؾػظ(، 111 /1« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 331 /3) «اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 1636) «اًمدارمل»و

َص ، َتِؾ   َأنْ  ىَمْبَؾ  َصَدىَمتِفِ  ْعِجقؾِ شمَ  ذِم  ^ اًمـ بِل   ؾَمَلَل  اًْمَعب وَس   .«َذًمَِؽ  ذِم  ًَمفُ  وَمَرظم 
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 :ؿٚل ادٗفػ 

[ ٌٜ َراءُ  :أهُؾ افزـٚةِ ثإٔ ٍُ ِٜ  ,ًٚ َمـ ٓ ََيُِدون صٔئ :وهؿ ,اف  :وادستٚـغُ  .أو ََيتدوَن بًتَض افٍُِٚيت

َثَرهتتٚ ـْ ٓٚ ,ََيِتُدون أ ٍَ ُٚطٓتتٚ :وهتؿ :وافًتتٚمِقن ظِٔٓتتٚ .أو ِْٕهتت ٍَّ ُّ و .ُجَبُُٚتتتٚ وُح ُٜ ؿِتتقهُبؿاْفتتت ٍُ فَّ َّتت :َٗ ـْ ُِم

ه ,ُيْرَجك إشالُمف ُة إيإِتف ,أو ـتػي َذِّ َّٔ ِتف ُؿتقَّ
ىِ ًَ ؿتُٚب  :اخلتٚمُس  .أو ُيْرَجتك ب ُّ وهتؿ  :افرِّ َٚتُبقنَ اْفتت َُ, 

ؽي مْٓٚ إشتُر ادستِِؿُ  ٍَ أو فٍِْستف متع  ,وفتق متع ِؽًْتك ,إلصتالِح ذاِت اْفَبتْغِ  :افٌتٚرمُ  :افستٚدُس  .وُي

ترِ  َْ ٍَ تتزاُة و ,  شتتبِٔؾ اهللِ :افستتٚبعُ  .اف ٌُ ُّ هتتؿ اف ُٜ افتذيـ ٓ دِيتتقاَن ْلتتؿاْفتتت َظ ـُ  .َ َىقِّ ـُ افستتبٔؾِ  :افثتتٚم  :ابتت

ُّ ادسٚؾُِر  تِده ,ََْىُع بفاْفت َِ ِر متـ َب ٍَ تِده ,دوَن ادْنِئ فِست َِ ف إػ َب ُِ َىتك ؿتدر متٚ ُيَقِصت ًْ ُٔ وَمتـ ـتٚن ذا  .ؾ

ُؾٓٚ إػ ِصٍْْػ واحدٍ  .ِظٍٔٚل َأَخَذ مٚ َئٍُٓؿ ـي  ,وََيقُز َسْ ؿوُيَس ُٓ  ُ َٕ ْٗ َزُمف ُم ِْ  .[إػ أؿٚربِف افذيـ ٓ َت

أؿمـور ذم هـذا اًمبـوب إمم  ،عمو شمؽؾؿ اعممًمػ قمـ أطمؽوم اًمزيموة وأكصبتفو ومؼوديرهو وهمـػم ذًمـؽ

   .مـ شمدومع ألؿ اًمزيموة

 ^أكف ورد ذيمر أهؾ اًمزيموة ذم يمتوب اهلل، وىمد ورد قمـ زيـود سمــ احلـورث أن اًمـبـل  :واظِؿ •

َٚػ  اهللَإِنَّ » :ىمول ًَ َدَؿِٚت َت ِه ِ  افهَّ َٓ َؽْرِ بِل  َو َٕ ِؿ  ُْ تٚ ُهتقَ  , مَلْ َيْرَض بُِح َٓ َؿ ؾِٔ َُ َٜ  ,َح َّك َح َٔت
َأَهتٚ َثَإِ َؾَجزَّ

 .(1)ش...َأْجَزاءٍ 

ٌٜ ) :ؿقفف  .(:أهُؾ افزـٚةِ ثإٔ

ڻ ڻ ڻ ) :ذيمرهؿ اهلل ذم ىمقًمف شمعومم ،أهؾ اًمزيموة اعمستحؼلم ألو صمامكقي أصـوف

ۓ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے ۓ 

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮴  ﮳   .(2)(﮲ 

                                 
(، 5/161« )اًمؽبػم» ذم واًمطؼماين(، 1911) زكجقيف ٓسمـ «إمقال»و(، 1639« )داود أسمق» أظمرضمف (1)

 (.1611« )اجلومع وعقػ» ذم إًمبوين ووعػف(، 199 /1« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1963) «اًمدارىمطـل»و

 (.69: )اًمتقسمي (1)
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   .ومال جيقز دومعفو إمم همػمهؿ مـ أوضمف اخلػم :وظذ هذا •

 وىمد ىمّسؿ اًمعؾامء أهؾ اًمزيموة إمم ىمسؿلم:   

   .يموًمػؼػم، واعمسؽلم، واًمغورم، واسمـ اًمسبقؾ :ومصؾحي كػسف ،يلظمذه حلوضمتفمـ  .1

 .ت اًمبلم، وكحق ذًمؽواًمغورم ذم إصالح ذا ،يموعمجوهد :يلظمذه حلوضمي اعمسؾؿلم مـ .1

َراءُ ) :ؿقفف ٍُ ِٜ  ,ًٚ َمـ ٓ ََيُِدون صٔئ :وهؿ ,اف  .(أو ََيدوَن بًَض افٍُِٚي

   .اًمػؼراء :افهْػ إول

   .ـ كصػ اًمؽػوييمِ  أىمّؾ  ًمبتي، أو جيد كػؼيً أ وً ؿمـقت اًمذي ٓ جيدُ  :وضٚبط افٍَر

ومفـق  :ريـوٓت يمخسـ، وًمـقس قمــده إٓ قمشــرون ريـوًٓ  :كػؼتف اًمققمقي ومـ يعقل :مثٚل ذفؽ

 .ومؼػم

َثَرهٚ :وادسٚـغُ  :افثٚن) :ؿقفف ـْ ٓٚ ,ََيُِدون أ ٍَ    .(أو ِْٕه

 .اعمسويملم، و اعمسؽلم ملظمقذ مـ اًمسؽقن، وهق ىمؾي احلريمي :افثٚن

 وً ومفـذا يعتـؼم مسـؽقـ ،اًمذي جيد كصػ اًمؽػويي أو أيمثرهـو، وٓ جيـدهو يمؾفـو :وضٚبط ادسُغ

 .يعطك مـ اًمزيموة

 .سؽلم يعطقون مـ اًمزيموة طمتك يستغـقواًمػؼػم واعمو

 .(:وافًٚمِقن ظِٔٓٚ :افثٚفٞ) :ؿقفف

ومقشـؿؾفؿ مسـؿك  ،ؾـف اسمـوم ًمؾؼقـوم قمـغم اًمزيمـوةاًمعومؾقن قمؾقفو، وهؿ يمـؾ مــ يقيمّ  :افثٚفٞ

   .اًمعومؾلم قمؾقفو، وهمٓء يعطقن مـ اًمزيموة قمغم ىمدر ؾمعقفؿ ٓ قمغم ىمدر مو  عقه مـ اًمزيمقات

ُٚطٓٚ ُجَبُُٚتٚ :وهؿ) :ؿقفف ٍَّ    .(وُح

ويطؾبقهنـو مــ أهؾفـو، ومــ  ،بـوة اًمـذيـ جيؿعقهنـواجلُ  :ممـ يدظمؾ ذم مسؿك اًمعـومؾلم قمؾقفـو

حيػظفو، ومـ يؽتبفو، ومـ يؼسؿفو، ومـ يعدهو، أو يِزهُنـو أو يؽقؾفـو، ومؽؾفـؿ يـدظمؾقن ذم مسـؿك 

 .اًمعومؾلم قمؾقفو ومقلظمذون مـ اًمزيموة
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ُّ و :افرابع) :ؿقفف ُٜ ؿِتقهُبؿاْفتت ٍُ فَّ ـْ ُيْرَجتك إشتالُمف :َٗ َّت ه ,ُِم ُة  ,أو ـتػي َذِّ َّٔ ِتف ُؿتقَّ
ىِ ًَ أو ُيْرَجتك ب

   (.إيإِف

   .ومال يعطك اً واعمطوقمقن ذم قمشو رهؿ، ومنن ل يؽـ ؾمـقد ،وهؿ إؾمـقود :اعممًمػي ىمؾقهبؿ :افرابع

   :أن اعممًمػي ىمؾقهبؿ ىمسامن :واظِؿ •

   .يمػور :إول

يمـام أقمطـك اًمـبـل  ،وشمؼقى كػقؾمفؿ قمؾقـف ،قعزمقا قمغم ذًمؽًم :قمطقاؿ أُ فْ إؾمالمُ  َل ضمِ ومنن رُ  -1

   .(1)طمتك دظمؾ اسؾمالم ،وأقمطوه ،صػقان سمـ أمقي ^

   .إن ظمقػ مـفؿ ؿمـر ،وؿمـر ىمبو ؾفؿ ،عطقن ًمؽػ ؿمـرهؿيُ  -1

 :مسؾؿقن، ومقعطقن :افْقد افثٚن

  .رضموء أن يؼقى إيامهنؿ (1

ذم طمـلم، ويمام أقمطـك قمققــي سمــ ؾمودات ىمريش  ^ًمؽل ُيسؾِؿ كظراؤهؿ، يمام أقمطك اًمـبل  (1

   .(2)مو ي مـ اسسمؾ :يمؾ واطمد ،وقمبوس سمـ مرداس ،وإىمرع سمـ طموسمس ،طمصـ

ؿُٚب  :اخلٚمُس ) :ؿقفف ُّ وهؿ  :افرِّ َٚتُبقنَ اْفت َُ).   

   :اًمرىموب، ويدظمؾ ومقفؿ صمالصمي أصـوف :اخلٚمس مـ أهؾ افزـٚة

قــدومعقن اعمــول قمــغم أىمســوط، وم ،اًمــذيـ اؿمــؽموا أكػســفؿ مـــ أؾمـــقودهؿ :إرؿتٚء ادُتتٚتبقن .1

 .ومفمٓء يعطقن وًمق يموكقا ىمودريـ قمغم اًمتؽسى

   .سملن يشؽمي رىموسمًو ويعتؼفو :إظ ٚق افرؿٚب .1

ؽي مْٓٚ إشُر ادسِِؿُ ) :ؿقفف ٍَ    .(وُي

ن ومقـف ومـؽ رىمبـي مــ إؾمــر، أ :وافًِتٜ :ومفـذا داظمـؾ ذم اًمرىمـوب :ؾؽ إشترى ادستِّغ .3

                                 
 (.1313) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.1961) «مسؾؿ»و(، 3159« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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  .ق يمصـرومف ًمؾؿمًمػي ىمؾقهبؿومف ،ًمؾديـ اً وٕن ومقف إقمزاز

 .رىمبتف مـ اًمديـ رىمبتف أؿمبف مو يدومعف اًمغورم ًمػّؽ  وٕن مو يدومعف إمم إؾمـػم ذم ومّؽ 

   .(إلصالِح ذاِت اْفَبْغِ  :افٌٚرمُ  :افسٚدُس ) :ؿقفف

قمــغم  وً ًمؽقكــف ؿمــوىم :وً م، وهــق اعمــديقن، وؾمــؿل اًمــديـ هُمرمــاًمغــورِ  :افستتٚدس متتـ أهتتؾ افزـتتٚة

   .اسكسون

   :أن اًمغورم كققمون :واظِؿ• 

ــلم  ــوقمتلم :افٌتتٚرم إلصتتالح ذات افبتتغ.1 ــلم ،يمــلن يؽــقن سم ــ ،أو رضمؾ  ؼوٌق أو قمــو ؾتلم ؿِم

إٓ سمـلن يؾتـزم  ،ومقليت هذا اًمرضمؾ ويصؾح سمقـفام، ًمؽـ ىمد ٓ يـتؿؽـ مــ اسصـالح ،وومتـيٌ  ،وقمداوةٌ 

 .حلؼـ اًمدموء ومقتحؿؾ ذم ذمتف موًٓ  ،سمبذل اعمول ًمؽؾ ـمرٍف 

   .(كوفق مع ِؽًْ ) :ؿقفف

ٕكـف ٓ  :وً وًمـق يمـون همـقـ ،، سمـؾ يلظمـذاً ٓ يشؽمط ذم اًمغورم سصالح ذات اًمبلم أن يؽـقن ومؼـػم

ٍٜ » :طمــديٌ أيب ؾمــعقد  :افتتدفٔؾويلظمــذ حلــظ كػســف،  َستت ّْ َّٓ خِلَ ِْتتل  إِ ٌَ
ُٜ فِ تتَدَؿ َأْو  ...:َٓ َحِتتؾي افهَّ

 .(1)شَؽِٚرمٍ 

رِ ) :ؿقفف َْ ٍَ    (.أو فٍِْسف مع اف

 .كػسف سملن يؽقن اًمديـ قمؾقف حلظّ  -فًمشـلء خيّص  :يأ- افٌٚرم فٍْسف .1

   .اعمديقن اًمذي ل يؼدر قمغم اًمسداد :مثٚفف

 ًمؽـ سمشـرـملم ،ومفذا يعطك:   

   .قمدم اًمؼدرة قمغم اًمقوموء :، وووسمط اًمػؼراً أن يؽقن ومؼػم .1

                                 
 اسمـ»و(، 1/199« )اًمرزاق قمبد»و(، 1811« )موضمف اسمـ»و(، 1636« )داود أسمق»و(، 18/97« )أمحد» أظمرضمف (1)

 ذم بقفؼلواًم، وصححف( 197 /1« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 1371) «ظمزيؿي اسمـ»و(، 365) «اجلورود

 (.15 /7« )اًمؽؼمى»
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 ـرٍب أو ذم حمرم شموب مــف، يمـام ًمـق اؾمـتدان ذم معصــقي يمُشـ ،أن يؽقن اًمديـ ذم ؿمـلء مبوح .1

   .حقه، صمؿ شموب مـ اًمشـرب ومنكف يعطكوك

 .ٕكف إقموكي ًمف قمغم اعمحرم :أمو ًمق ل يتى ومال يعطك

زاُة  ,  شبِٔؾ اهللِ :افسٚبعُ ) :ؿقفف ٌُ ُّ وهؿ اف ُٜ افذيـ ٓ دِيقاَن ْلؿاْفت َظ  .(َ َىقِّ

   .ذم ؾمبقؾ اهلل :افسٚبع

 :ىمققد هؿ مـ وضمد ومقف صمالصميُ  :(  شبٔؾ اهلل) :ادراد بَقفف

 .وٓ راشمى ،ٓ ديقان ألؿ -3 .تطققمقنم -1 .ةهمزا -1

ـُ ) :ؿقفف ـُ افسبٔؾِ  :افثٚم ُّ ادسٚؾُِر  :اب    .(ََْىُع بفاْفت

اعمسـوومر اًمـذي اكؼطـع سمـف  :وادتراد بتٚبـ افستبٔؾ .اًمطريـؼ :اسمــ اًمسـبقؾ، واًمسـبقؾ هـق :افثٚمـ

 .ٕكف مالزم ًمؾطريؼ :اًمسـػم ذم ؾمػره، وؾمؿل سموسمـ اًمسبقؾ

  اًمذي يعطكوووسمط اسمـ اًمسبقؾ:   

   .أو حمرم شموب مـف ،مبوٍح  أن يؽقن ذم ؾمػرٍ  .1

 .ول جيد مو يقصؾف ًمبؾده ،أن يؽقن ىمد اكؼطع سمف اًمسػر ذم همػم سمؾده .1

ِده) :ؿقفف َِ ِر مـ َب ٍَ    .(دوَن ادْنِئ فِس

ٕكف ٓ يعتؼم مــ اسمــ اًمسـبقؾ، ًمؽــ  :وذفؽ :عطكاًمسػر مـ سمؾده ومال يُ  َئ ًمق يمون يريد أن يـش

وإكـام  ،يسوومر سمـف، ومنكـف يعطـك مــ اًمزيمـوة، ٓ ًمؽقكـف اسمــ ؾمـبقؾ ًمؾسػر ول جيد موًٓ  اً مضطرإن يمون 

   .ًمػؼره وطموضمتف

ِده) :ؿقفف َِ ف إػ َب ُِ َىك ؿدر مٚ ُيَقِص ًْ ُٔ    .(ؾ

ومـام يؽػقـف إمم  ،إمم سمؾـده وً يؽػقـف سمتـوم ؾمـػره، ومـنن يمـون ذاهبـ مـو :مؼدار مو يعطك اسمـ اًمسبقؾ

   .ومقعطك مو يؽػقف ًمف ًمرضمعتف إمم سمؾده -ًمغػمه وً بوإن يمون ذاه-اًمقصقل إًمقف
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   .(.وَمـ ـٚن ذا ِظٍٔٚل َأَخَذ مٚ َئٍُٓؿ) :ؿقفف

، ومنكف يلظمذ مو يؽػقـف ًمـف -مـ يمون مـفؿ ذا قمقول يعقألؿ :أي-إمم اًمػؼراء واعمسويملم  هذا قمو دٌ 

   .سمؼدرهو رُ ومتؼدّ  ،ٕن اًمدومع ًمؾحوضمي :وذفؽ :وألؿ

ُؾٓٚ إ) :ؿقفف    .(ػ ِصٍْْػ واحدٍ وََيقُز َسْ

 .واطمد مـ أصـوف أهؾ اًمزيموة زيموة موًمف ذم صـٍػ  اًمرضمُؾ  جيقز أن جيعَؾ 

 ،ومقجقز ًمف أن يعطقفو أطمد إصــوف اًمثامكقـي دون همـػمه ،قمـده زيموة مول رضمٌؾ  :صقرة ادسٚفٜ

   .وكحق ذًمؽ ،، أو اعمجوهديـمثالً  ومقعطقفو اًمػؼراء

   :وافدفٔؾ ♦

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) :ىمقًمــــــف شمعــــــومم -1

 .(1)(ڦ

ْؿ َأنَّ » :معـوذًا إمم اًمـقؿـ وومقـف ^طمديٌ اسمـ قمبـوس عمـو سمعـٌ اًمـبـل  -1 ُٓ ّْ
َْٖظِِ َض  اهللََؾت اْؾتَسَ

ؿْ  ِٓ تتَرانِ ََ ْؿ َوُتتَردي َظتَذ ُؾ ِٓ
َٔتتٚنِ
ِ ـْ َأْؽْ َختُذ ِمت ْٗ ْؿ ُت

ًٜ ِ  َأْمتتَقاِْلِ ْؿ َصتَدَؿ ِٓ ْٔ ت َِ ومؾـؿ يـذيمر ذم احلــديٌ إٓ  .(2)شَظ

   .اًمػؼراء

ؿ) :ؿقفف ُٓ  ُ َٕ ْٗ َزُمف ُم ِْ ـي إػ أؿٚربِف افذيـ ٓ َت  .(وُيَس

 ،وأظمقـفيمعؿتـف وظموًمتـف  :يسـ ًمإلكسون أن يـدومع زيموشمـف إمم أىمورسمـف اًمـذيـ ٓ شمؾزمـف مـموكتفؿ

   .قمغم ىمدر طموضمتفؿ ،واسمـ أظمقف وكحقهؿ

 :ويدل فذفؽ ♦

َٜ َظتتَذ ادِْْستتُِِغ َصتت» :وً مرومققمــ طمــديٌ ؾمــؾامن سمـــ قمــومر  .1 تتَدَؿ ٌٜ إِنَّ افهَّ َوَظتتَذ ذِي  ,َدَؿ

                                 
 (.171: )اًمبؼرة (1)

 (.19« )مسؾؿ»و(، 1395« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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ِحِؿ اْثََْ ٚنِ  ٌٜ  :افرَّ ٌٜ  ,َصَدَؿ َِ    .(1)شَوِص

ٓمـرأة اسمــ  ^ومفـؿ أومم مــ يعطـك، وىمـد ىمـول  ،سمـلم اًمصـدىمي واًمصـؾي وً أن ذم ذًمؽ  عـ .1

ٚ َأْجَرانِ » :مسعقد ِٜ  :َْلَ َراَب ََ ِٜ  ,َأْجُر اف َدَؿ  .(2)شَوَأْجُر افهَّ

ومـوٕومم أن يعطـك  :واًمبعقـد أؿمـد طموضمـي ،وً توضمـإمم أكف ىمـد يؽـقن اًمؼريـى حم :وفُـ يْبف هْٚ •

 .إطمقج، وٓ حيوسمك هبو اًمؼريى

 

 

 

 

 

                                 
 اسمـ»و(، 1811« )موضمف اسمـ»و(، 1581) «اًمـسو ل»و(، 661« )اًمؽممذي»و(، 16/161« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.111 /7« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 191 /1« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 3311) «طمبون

 .- مسعقد سمـ اهلل   قمبد امرأة - زيـى طمديٌ مـ( 1999« )مسؾؿ»و(، 1166« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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 ٌلةةةةةةَفْص

 :ؿٚل ادٗفػ 

ا ,وُمىَِِّبِتتل   ,وٓ ُتتتْدَؾُع إػ هٚصتتّل  ] ِٓ تتٍؼ  ,وَمتتقافِٔ ٍِ َٝ َؽِْتتل  ُمْْ وٓ إػ َؾْرِظتتف  ,وٓ إػ ؾَتترةٍ حتت

ـْ َطَّْتف ؽتَر أهتٍؾ َؾَبتَٚن َأهتالً وإن أَ  .وَزوٍج  ,وٓ إػ ظبدٍ  ,وَأْصِِف سِ  ,ظىَٚهٚ دَِت ُْ تِزهِ  :أو بتٚفً إٓ  ,مل َُيْ

ِْل  َطَّْف ؾَر ٌَ ٌٜ  .اً ف ِد ُمسَ َحبَّ ُٜ اف ََّىقي ـي بٚفٍِٚضتِؾ  .و  رموَٚن وأوؿِٚت احلٚجِٚت َأؾوتُؾ  ,وَصدؿ وُتَست

ف ,ظـ ـٍِٚي ِف ُٕ ق ُّ َُُهٓٚ ,وَمـ َي َْٖثُؿ با َيْْ  .[وَي

قمــ  وً دومع اًمزيموة إًمقفؿ، وشمؽؾـؿ ذم اًمػصـؾ أيضـ ئًمبقون مـ ٓ جيز :قمؼده اعممًمػهذا اًمػصؾ 

   .صدىمي اًمتطقع

   .(وُمىَِِّبِل   ,وٓ ُتْدَؾُع إػ هٚصّل  ) :ؿقفف

 اًمزيموة ٓ جيقز دومعفو ٕصـوف مـ اًمـوس:   

   .وسمـق اعمطؾى أظمق هوؿمؿ، وأسمـوء قمبد مـوف ،سمـق هوؿمؿ :وهؿ :^آل اًمـبل  -1

َأظَمـَذ » :ىمـول وىمـد صمبـً ذم طمـديٌ أيب هريـرة  ،أمو سمـق هوؿمؿ ومفؿ آل حمؿـد :وافدفٔؾ ♦

َدىَميِ اًْمـحَ  ـْ مَتِْر اًمص  ـُ قَمكِمو مَتَْرًة ِم ـُ سْم تٚ ,ـِْخ ـِتْخ » :^وَمَؼوَل َرؾُمقُل اهللِ  ،وَمَجَعَؾَفو ذِم ومِقفِ  ،َس َأَمتٚ  ,اْرِم هِبَ

 َٜ َدَؿ ُؾ افهَّ ـُ ْٖ َٕ  َٓ  ٚ َّٕ َٝ َأ ّْ
   .(1)«؟َظِِ

ضمعؾفؿ يشوريمقن سمــل هوؿمـؿ ذم اخلؿـس، وعمـو ضمـوءه رضمـول  ^مو سمـق اعمطؾى ومألن اًمـبل وأ

ِٛ » :مـ سمـل قمبد ؿمؿس يؽؾؿقكف ذم هذا ىمول ألؿ َا َبُْق ادُىَِِّ َّٕ ٌء َواِحٌد  ,إِ  .(3()2)«َوَبُْق َهِٚصٍؿ َرْ

                                 
 (.1969« )مسؾؿ»و(، 3971« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 .مطعؿ سمـ ضمبػم طمديٌ مـ( 3119« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 واعمجد، ىمدامي واسمـ، اخلرىمل: واظمتوره اعمطؾى، سمـق ومقفؿ يدظمؾ وٓ ومؼط هوؿمؿ سمـق أهنؿ: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (3)

 .واًمعثقؿلم، شمقؿقي اسمـ اسؾمالم وؿمـقخ، شمقؿقي اسمـ
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ا) :ؿقفف ِٓ    .(وَمقافِٔ

   .طؾىٓ شمدومع اًمزيموة عمقازم سمـل هوؿمؿ، ويمذا عمقازم سمـل اعم

ىمول ًمف طمقــام أراد اًمـذهوب ًمؾسـعل ذم ضمبويـي  ^أن اًمـبل  ،طمديٌ أيب راومع  :افدفٔؾ ♦

ؿْ » :اًمزيموة ِٓ ِس ٍُ ْٕ ـْ َأ ْقِم ِم ََ ُٜ  ,َمْقَػ اْف َدَؿ ؾي َفَْٚ افهَّ
َٓ َحِ  ٚ َّٕ  .(1)شَوإِ

ٍؼ ) :ؿقفف ٍِ َٝ َؽِْل  ُمْْ  ح
   .(وٓ إػ ؾَرةٍ

   :ومنهنو ٓ شمعطك مـ اًمزيموة إذا تؼؼ ومقفو وصػونإذا يمون قمـدكو امرأة ومؼػمة متزوضمي، 

  .سموذًٓ  وً أن يؽقن اًمغـل مـػؼ -1. أن شمؽقن تً همـل -1

   .ٕن زوضمفو يـػؼ قمؾقفو ومؼد اؾمتغـً :أهنو ذم احلؼقؼي ًمقسً ومؼػمة :وافًِٜ ♦

 .أكف إذا ُّتؾػ أطمد اًمقصػلم ضموز إقمطوؤهو مـ اًمزيموة :ومػفقم ذًمؽ

   (.ْصِِفوٓ إػ َؾْرِظف وأَ ) :ؿقفف

  .ات ٕمف وأسمقفواجلدّ  ،اجلد، وإمفوت يموجلد وضمدّ  :وإن قمؾقا ،أسموء :إصؾ

   .وإن كزًمقا ،أسمـوؤه :وافٍرد

   .أصؾفٓ إمم أكف ٓ جيقز صـرف اعمزيمل زيموشمف إمم ومرقمف و :ومقؼقل

   .وشمؾزمف كػؼتفؿ، وهذا احلؽؿ سموس وع ،قمؾقف أكف دمى :وافًِٜ ♦

   .(وٓ إػ ظبدٍ ) :ؿقفف

 :وافًِٜ   ذفؽ أمران ،ٓ شمدومع اًمزيموة إمم اًمعبد اًمرىمقؼ اًمػؼػم

   .ن كػؼتف واضمبي قمغم ؾمـقدهأ (1

   .ًمسـقده مول اًمعبد موٌل  ومننّ  :اً وٕكـو ًمق أقمطقـوه ٓكتؼؾ اعمول ًمسـقده ومقر (1

                                 
(، 3/86) «اًمؽؼمى» ذم اًمـسو ل و(، 663« )اًمؽممذي»و(، 1659« )داود أسمق»و(، 39/189« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.388 /7« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 31 /7« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 3193« )طمبون اسمـ»و
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   .(وَزوٍج ) :ؿقفف

   .ٓ جيقز ًمؾزوج أن يدومع زيموشمف ًمزوضمتف

   . يدومع زيموشمف ومقام وضمى قمؾقف اسكػوق ومقفومال ،أن كػؼتفو واضمبي قمؾقف :وافًِٜ

   .ويمذا اًمزوضمي ٓ يصح أن شمدومع زيموة موألو ًمزوضمفو

أهنــو شمـتػـع سمــدومعفو إًمقـف، ومــام يلظمـذه اًمــزوج يعـقد كػعــف قمـغم اًمزوضمــي، ومتؽـقن ىمــد  :وافًِتٜ ♦

   .(1)شمقؾمعً سمزيموهتو

ـْ َطَّْف ؽَر أهٍؾ َؾَبَٚن َأهالً ) :ؿقفف َ
ِ ُْ  ,وإن َأظىَٚهٚ د ِزهِ  :سِ أو بٚفً    .(مل َُيْ

 هوهـو مسلًمتون: 

 :ًمق أكف دومع اًمزيموة عمـ اقمتؼد أكـف همـػم أهـٍؾ ًمؾزيمـوة ومتبـلم أكـف أهـؾ ألـو، ومنهنـو ٓ دمز ـف :إوػ

   .كف متالقمى مػرط ذم دومعفو، وٕكف طملم دومعفو يعتؼد أكف همػم أهؾ ومؾؿ شمؼع مقىمعفوأ :وافًِٜ

   .ألو ومال دمز ف ستحؼ ًمؾزيموة، ومتبلم أكف ًمقس أهالً إذا دومع اًمزيموة عمـ فمـ أكف م ،قمؽسفو :افثٕٜٚٔ

   .ٓ سمام فمـ ،كف دومعفو إمم همػم مستحؼفو، واًمعؼمة سمام ذم كػس إمرأ :وافًِٜ

ِْل  َطَّْف ؾَر) :ؿقفف ٌَ    .(اً إٓ ف

ومتبـلم  ،، وؾملل اًمزيموة وملقمطوه صوطمى اًمزيموة مـفواً قمؾقف قمالموت اًمػؼر ومظـف ومؼػم ًمق أن رضمالً 

 .ئف جيزأكف همـل ومنك

 :وافدفٔؾ ♦

ٍٜ  :َؿَٚل َرُجٌؾ » :وً مرومققم طمديٌ أيب هريرة  .1 َٜ بَِهتَدَؿ ت َِ ْٔ َِّ َـّ اف َؿ ََتَهتدَّ َؾَختَرَج بَِهتَدَؿ ِِف  ,َٕ

 ٍٜ َٔ
ٚ ِ  َيِد َزإِ َٓ ًَ ُثقنَ  ,َؾَقَض َْٖصَبُحقا َيَ َحدَّ ٍٜ  :َؾ َٔت

َٜ َظتَذ َزإِ َِ ْٔ َِّ َق اف تؿَّ  :َؿتَٚل  ,ُتُهدِّ ُٓ ُد َظتَذ ّْ اْفتتَح َفتَؽ  ,افِ

 ٍٜ َٔ
ٍٜ  :َزإِ َـّ بَِهَدَؿ َؿ ََتَهدَّ ٚ ِ  َيتِد َؽِْتل   ,َٕ َٓ ًَ ُثقنَ  ,َؾَخَرَج بَِهَدَؿ ِِف َؾَقَضت َْٖصتَبُحقا َيَ َحتدَّ َق َظتَذ  :َؾ ُتُهتدِّ

                                 
، قمؾقفو اسكػوق ذم ذًمؽ مـ يٍمف ٓ ًمؽـف اًمزيموة، أهؾ مـ يمون إذا ًمف دومعفو جيقز أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .واًمعثقؿلم، واًمشقيموين، ىمدامي اسمـ: واظمتورهو
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تتؿَّ  :َؿتتَٚل  .َؽِْتتل   ُٓ ُد َظتتَذ َؽِْتتل  اْفتتتَح َفتتَؽ  ,افِ ّْ:  ٍٜ َـّ بَِهتتَدَؿ َؿ ََتَهتتدَّ ٚ ِ  َيتتِد َؾَختتَرَج بَِهتتَدَؿ ِِف ؾَ  ,َٕ َٓ ًَ َقَضتت

ُثقنَ  ,َشِٚرٍق  َْٖصَبُحقا َيَ َحدَّ َق َظَذ َشِٚرٍق  :َؾ َٚل  ,ُتُهدِّ ََ ؿَّ  :َؾ ُٓ ٍٜ اْفتَح َفَؽ  ,افِ َٔت
ُد َظتَذ َزإِ  ,َوَظتَذ َؽِْتل   ,ّْ

َٔؾ َففُ  ,َوَظَذ َشِٚرٍق  َِ ِتَ َؾ
ُٖ ْٝ  :َؾ َِ ْد ُؿبِ ََ ٚ َصَدَؿُ َؽ َؾ  .(1)ش...َأمَّ

ــــ -1 ــــو كأن اًمغـ ــــك سموقمتب ــــفخيػ ــــول اهلل :ر طمؼقؼت ــــذا ىم ہ ہ ہ ) :وًم

 .(2)(ہھ

إِنَّ ِصتْئُ َا » :ومؼـول ،و ضموءه اًمـرضمالن اًمؾـذان ـمؾبـوه اًمزيمـوةايمتػك سموًمظوهر عمّ  ^وٕن اًمـبل  -3

َا  ُُ  ُْٔ ِْل   ,َأْظَى ٌَ
ٚ فِ َٓ َٓ َحظَّ ؾِٔ    .ومدل قمغم أكف ل يؽـ يعؾؿ طمؼقؼي أمرمهو (3)«َو

ِد ُمسَ َح ) :ؿقفف ُٜ اف ََّىقي ٌٜ وَصدؿ    .(بَّ

   .أؿمور إمم اًمصدىمي اعمستحبي عمو ومرغ مـ اًمؽالم قمغم اًمصدىمي اًمقاضمبي

   :أن صدىمي اًمتطقع ىمد ورد ذم احلٌ قمؾقفو آصمور يمثػمة مـ اًمؽتوب واًمسـي، مـفو :واظِؿ •

   .(5()4)(ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ) :ؿقل اهلل تًٚػ -1

 .(6)(ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې) :تًٚػ فؿقفو

ٍٛ » :وً مرومققم ٌ أيب هريرة طمدي -1 ِّٔت ٍٛ َض ْست ـَ ـْ  ْدِل ََتَْرةٍ ِمت ًَ َق بِ ـْ َتَهدَّ َبتُؾ  ,َم َْ  اهللَُوَٓ َي

 َٛ ِّٔ َّٓ افىَّ ِْٔتفِ  اهللَِ٘نَّ ؾَ  ,إِ ِّ َٔ ٚ بِ َٓ ُِ بَّ ََ تٚ فَِهتِٚحبِفِ  ,َيَ  َٓ ٔ هُ  ,ُثتؿَّ ُيَربِّ تقَّ ُِ ْؿ َؾ ـُ تَا ُيتَريبِّ َأَحتُد تقَن ِمْثتَؾ  ,ـَ ُُ َح َّتك َت

                                 
 (.1911« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.173: )اًمبؼرة (1)

 ذم زكجقيف اسمـ و(، 1/79) «اًمؽؼمى» ذم واًمـسو ل(، 1633« )وددا أسمق»و(، 19/186« )أمحد» أظمرضمف (3)

 ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف، قمدي سمـ اهلل قمبقد طمديٌ مـ( 11 /7« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1969« )إمقال»

 (.361 /7« )اعمـػم اًمبدر»

 (.115: )اًمبؼرة (1)

 (.115: )اًمبؼرة (5)

 (.17: )اًمتغوسمـ (6)
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 .(1)شؾِ اجَلبَ 

وهمػم ذًمؽ مـ أصمور واًمـصقص اًمداًمي قمغم ومضؾ اسكػوق واًمتطقع ممـو ٓ يؿؽــ طمصــره ذم 

   .هذا اعمؽون

بِّ » :وً مرومققمــ وىمــد ورد ذم طمــديٌ أكــس  َٛ افتترَّ تتُئ َؽَوتت
ٍِ َٜ َفُ ْى تتَدَؿ َٜ  ,إِنَّ افهَّ َوَتتتْدَؾُع ِمَٔ تت

قءِ   .(2)شافسي

   .(و  رموَٚن وأوؿِٚت احلٚجِٚت َأؾوُؾ ) :ؿقفف

   .ويعظؿ صمقاهبو ذم مقاوع ،، ًمؽـ يتليمد اؾمتحبوهبووً اًمصدىمي مستحبي مطؾؼ

وذم  ،(3)يمــون أضمــقد مــو يؽــقن ذم رمضــون ^ٕن اًمـبــل  :يمرمضــون :  إزمْتتٜ افنتتتريٍٜ .1

   .قمشـر ذي احلجي

يمقىمً اعمجوقمي واًمػؼر وكحقهو، ومفـل أومضـؾ مــ همػمهـو، وىمـد ىمـول  :  أوؿٚت احلٚجٚت .1

 .(4)(﮲ ﮳﮴ ے ۓ ۓ ) :اهلل شمعومم

 .«ذم يقٍم اًمطعوم ومقف قمزيز» :وىمول اًمـخعل، «ذي  وقمي :أي ،ذي مسغبي» :ىمول اسمـ قمبوس

ـي بٚفٍِٚضِؾ ظـ ـٍِٚي ِف) :ؿقفف ف ,وُتَس ُٕ ق ُّ  .(وَمـ َي

أو  ،أو صــعي ،يمؿتجـر :إذا وضمد قمــد اسكسـون كػؼـي شمؽػقـف وشمؽػـل مــ يؿقكـف قمـغم اًمـدوام

   .يـػؼ مو ومضؾ قمـ يمػويتف وكحقه، ومنكف يسـ أن ،أو وىمػ ،رواشمى

ِر ِؽًْك» :^ ىمقًمف :وافدفٔؾ ♦ ْٓ ـْ َط َٚن َظ ـَ  َمٚ 
ِٜ َدَؿ  .(5)شَخْرُ افهَّ

                                 
 (.1911« )مسؾؿ»و(، 7139« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 ذم اعمؾؼـ اسمـ ووعػف(، 5/51« )اًمشعى» ذم واًمبقفؼل(، 3399) «طمبون اسمـ»و(، 1633« )اًمؽممذي» أظمرضمف (1)

 (.199 /7« )اعمـػم اًمبدر»

 .قمبوس اسمـ طمديٌ مـ( 1398« )مسؾؿ»و(، 6« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.11: )اًمبؾد (1)

 .ريرةه أيب طمديٌ مـ( 1116« )اًمبخوري» أظمرضمف (5)
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سمؼـل ًمـف مـو يؽػقـف  :أي ،وً أن أومضؾ اًمصدىمي مو سمؼـل صـوطمبفو سمعـد إظمراضمفـو مسـتغـق :وادًْك

   .ويغـقف ذم طمقا جف ومصوحلف

َُُهٓٚ) :ؿقفف َْٖثُؿ با َيْْ    .(وَي

  .ويمػويي مـ يؿقكف ومنكف يلصمؿ ،ؼص يمػويتفإذا شمصدق سمصدىمي شمـ

وقمغم مـ يعقل واضمبي، ومال يؼدم قمؾقفو مـو هـق شمطـقع، وىمـد ورد  ،أن اًمـػؼي قمغم كػسف :وافًِٜ

ك بِ » :ذم احلديٌ ٍَ َّ ـَ َُقُت  ,ْرِء إِْثاً ْٚفت ـْ َي  .(1)«َأْن ُيوتَٔع َم

دِيَْتٌٚر » : احلـديٌوقمـغم مــ يعـقل، يمـام ذم ،وٕن أومضؾ اًمصدىمي مو يـػؼف اسكسون قمغم كػسـف

َ ُف ِ  َشتبِِٔؾ اهللِ َْ ٍَ ْٕ ٍٜ  ,َأ َ تُف ِ  َرَؿَبت َْ ٍَ ْٕ َٝ بِتِف َظتَذ ِمْستُِغٍ  ,َودِيَْتٌٚر َأ ْؿ َ تُف َظتَذ  ,َودِيَْتٌٚر َتَهتدَّ َْ ٍَ ْٕ َودِيَْتٌٚر َأ

ٚ َأْجر ,َأْهَِِؽ  َٓ ُّ َ ُف َظَذ َأْهَِِؽ  اً َأْظَي َْ ٍَ ْٕ  .(2)شافَِّذي َأ

 

 

[] 
 

 

                                 
« إوؾمط» ذم واًمطؼماين(، 9133) «اًمؽؼمى» ذم واًمـسو ل(، 1691) «داود أسمق»و(، 36 /11) «أمحد» أظمرضمف (1)

 سمـ اهلل قمبد طمديٌ مـ، وصححف( 115 /1« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 1119) «طمبون اسمـ»و(، 5/116)

 .قمؿرو

 .هريرة أيب طمديٌ مـ( 995« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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 :ؿٚل ادٗفػ

ِٜ ِهالفِف] ُٛ صقُم َرموَٚن برؤي َٜ افثالثتغَ  ,ََيِ ـَ  ,ؾ٘ن مل ُيَر مع َصتْحٍق فِٔت ىِتِري ٍْ وإن  ,َأْصتَبحقا ُم

ْٔؿٌ  ف َؽ َٕ ُٛ صتقُمف ,أو َؿَسٌ  ,حَٚل دو ِٛ ََيِت ِٜ  اً وإن ُرِؤَي هَنَتٚر ,ؾيِٚهُر ادتْذَه ت َِ ٔ َِّ ُّ ؾٓتق ف ِٜ اْفتت َِ بِ وإذا رآه  ,َْ

َِّٓؿ افهقمُ أهُؾ بٍِد  َثك .َفِزَم افَْٚس ـ ْٕ ِٜ َظْدٍل وفق ُأ ؾت٘ن صتُٚمقا بَنتٓٚدةِ واحتٍد ثالثتَغ  ,وُيهُٚم برؤي

ىِروا ,ؾِؿ ُيَر اْلالُل  ًٚ َيْقم ٍْ ٍْٔؿ مل ُي أو  ,وَمتـ رأى َوْحتَده هتالَل َرموتَٚن َوُردَّ ؿقُفتف ,أو َصُٚمقا َْٕجِؾ َؽ

الٍ  َزُم افهقُم  .صٚمَ  ,رأى ِهالَل صقَّ ِْ تٍػ ؿتٚدرٍ وَي َِّ َُ ُٜ   أثْتِٚء افْٓتِٚر  ,فُؾِّ ُمستٍِؿ م َِّْٔت وإذا ؿٚمتٝ افَب

َٛ اإلمسُٚك وافَوُٚء ظذ ـؾِّ َمـ صَٚر   أثْٚ َرَتتٚ ,ه َأهاًل فُقجقبِتفءَوَج ُٓ َستُٚء َض ٍَ ُٕ  ,وـتذا حتٚنٌض و

ىِر ٍْ ت ,أو َمتَرٍض ٓ ُيْرَجتك ُبتْرُؤه ,وَمـ َأْؾَىتَر فُِتَزٍ  .اً ومسٚؾٌر َؿِدَم ُم ًَ َـّ  ,ًٚ َؿ فُتؾِّ يتقٍم ِمستَُْٔأْض وُشت

ته ُهت ,دريٍض َيُْضي َْ تَقى حتٚرٌض صتقَم يتقٍم ثتؿ شتٚؾَر   أثْتٚ ,رُ تودستٚؾٍر َي َٕ ْىترُ  ,هءوإن  ٍِ تف اف َِ وإن  .َؾ

َ تٚ فُتؾِّ يتقٍم  ,وظذ َوَفتَدهْيا َؿَوتَ ٚ ,ظذ إٍِٔسٓا َؿَوَ ُٚه ؾَطْ  ًٚ َخقؾ :َأْؾَىَرْت حٚمٌؾ أو ُمْرِضعٌ  َّ ًَ وَأْض

 .ًٚ ِْمسُٔ

َـّ   ََٕقى افهقَم ثؿ ُج تْؼ جتزء ,وَمـ  ٍِ َل ظِٔف مجَٔع افِْٓٚر ومل ُي ِّ ٓ  ,مل َيِهتحَّ َصتْقُمف :مْتف اً أو ُأْؽ

َزُم  ,إن َٕٚم مجَٔع افْٓٚرِ  ِْ ُّ وَي ك ظِٔف افَوُٚء ؾَطاْفت َّ ٌْ.   

 ٍٛ ِٜ مـ افِِٔؾ فهقِم ـتؾِّ يتقٍم واجت َّٔ ُٛ َتًُٔغ افِّْ َّٔ  ,وََيِ ْرِضت ٍَ  اف
ِٜ َّٔت
ٍٜ متـ  ,ِٜ ٓ ِٕ َّٔت

ِ تُؾ بْ ٍْ وَيِهتحي افْ

ََٕقى إن ـٚن ؽد ,افِْٓٚر ؿبَؾ افزواِل وبًَده ِزْنفُ  اً وفق  تَقى اإلؾىتَٚر  ,مـ رموَٚن ؾٓق َؾْرِِض مل َُيْ َٕ وَمـ 

 .[َأْؾَىرَ 
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شمؽؾـؿ سمعـدهو قمــ  ،عمو شمؽؾؿ اعممًمػ قمـ اًمصـالة وشمقاسمعفـو، واًمزيمـوة وشمقاسمعفـو :مْٚشبٜ افبٚب

 ذم ىمصـي قمؿـر  يمـون اسؾمـالم، ورشمبفـو اعممًمـػ يمـام وردت ذم طمـديٌإذ هق راسمـع أر :اًمصـقوم

 .(2)اسمـ قمؿروطمديٌ ، (1)ضمؼميؾ

 تًريػ افهتٔٚم:

ڀ ) :صـو ؿ، ومــف ىمـقل مـريؿ :يؼـول ًمؾسـويمً ،واًمؽػ وآمتــوع ،اسمسوك :افهتٔٚم فٌٜ

 .سمدًٓمي سمؼقي أيي :-ؾمؽقشمًو قمـ اًمؽالم :أي- (3)(ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 :أو يَتٚل (4)مــ ؿمـخص خمصـقص ،ذم زمــ معـلمسمـّقي،  قوء خمصقصيإمسوك قمـ أؿم :ًٚ ذظ

 .مـ ـمؾقع اًمػجر إمم همروب اًمشؿس ،اًمتعبد هلل سموسمسوك قمـ اعمػطرات

 :واس وع ،واًمسـي ،اًمؽتوب مـ :إدفٜ ظذ منتروظٔ ف ♦

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ) :ىمقًمـف :ؾّـ افُ تٚب -1

 .(5)(ڦ ڦ ڦ

تَٚن َرُشتقُل » :ذم ىمصي ضمؼميـؾ  ـفو طمديٌ أيب هريرةأطموديٌ يمثػمة، م :ومـ افسْٜ -1 ـَ

ًٚ َبِٚرزًا فَِِّْٚسِ  ^اهللِ  ْشاَلمُ » :، وومقفش...َيْقم  .(6)ش؟...َمٚ اإْلِ

                                 
 .اخلطوب سمـ قمؿر طمديٌ مـ( 8)« مسؾؿ» أظمرضمف (1)

ؾْماَلمُ  سُمـَِل »: وومقف( 16« )مسؾؿ»و(، 8« )اًمبخوري» أظمرضمف (1) دَ  َأنْ  قَمغَم : مَخَْسيٍ  قَمغَم  اْسِ اَلةِ  َوإىَِمومِ ، اهلُل ُيَقطم  ، اًمص 

 
ِ
يَموةِ  َوإِيَتوء ٍِّ ، َرَمَضونَ  َوِصَقومِ ، اًمز   .«َواحْلَ

 (.16: )مريؿ (3)

 (.199 /1) اسىمـوع تـم قمـ اًمؼـوع يمشوف اكظر (1)

 (.183: )اًمبؼرة (5)

 (.9« )مسؾؿ»و(، 1777« )اًمبخوري» أظمرضمف (6)
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اسمـــ  :طمؽــوه  ــع مـــ اًمعؾــامء مـــفؿ ،(1)وومروـــقتف ،مـعؼــد قمــغم مشـــروقمقتف :واإلمجتتٚد -3

   .(2)شمقؿقي

ِٜ ِهالفِف) :ؿقفف ُٛ صقُم َرموَٚن برؤي    (.ََيِ

 :د أطمُد أمريـضمِ جيى قمغم اًمـوس صـقوم رمضون إذا وُ 

 حلـديٌ أيب هريـرة  :(3)ومنذا رؤي األالل صوم اًمـوس سموس ـوع :يٜ هالل رموٚنؤر -1

 .(4) ش...َوَأْؾىُِروا فُِرْؤَي ِفِ  ,ُصقُمقا فُِرْؤَي ِفِ » :وً مرومققم

 .ًٚ إـال ظدة صًبٚن ثالثغ يقم -1

ـَ  ،قؾـَي اًمثالصمـلمَ ومنن ل ُيَر مع َصـْحٍق ًم (:ؿقفف  ،أو ىَمـؽَمٌ  ،وإن طمـوَل دوَكـف هَمـْقؿٌ  ،َأْصـَبحقا ُمْػطِـِري

   (.ومظوِهُر اعمْذَهِى جَيُِى صقُمف

 :ومال خيؾق إمر مـ طموًمتلم ،إذا ل ير اًمـوس األالل ًمقؾي اًمثالصملم

 ومنكـف ٓ :وٓ ىمـؽم ،، ومـال حيـقل سمـلم رؤيـتفؿ همـقؿّ اً أن شمؽقن اًمسامء ًمقؾي اًمثالصملم صحق :إوػ

وهـذا هـق  وٓ يصوم قمغم أكف مـ رمضـون، ،ومقف اسومطورًمشعبون، وجيى  ويعد متؿامً  ،يصوم اًمثالصملم

 .يقم اًمشؽ

 .ًمرأيـوه وً وًمق يمون األالل ظمورضم ،سمعد، وموًمسامء صحق أكـو شمبقـو أكف ل يدظمؾ رمضونُ  :وافًِٜ ♦

ِٜ افثَّاَلثِغَ ) :وهذا معـك ىمقًمف َِ ْٔ ـَ  َؾِْ٘ن مَلْ ُيَر َمَع َصْحِق َف ىِِري ٍْ  (...َأْصَبُحقا ُم

أو كحـق  ،أو ىمـؽم ،، سمـؾ حيـقل دوهنـو همـقؿاً أن شمؽقن اًمسامء ًمقؾي اًمثالصملم ًمقسـً صـحق :افثٕٜٚٔ

 .سمـقي رمضون وً اطمتقوـم :أكف جيى صقمف :وموحلؽؿ ذًمؽ،

                                 
 (.118 /1« )األدايي»و(، 75 /1« )اًمصـو ع سمدا ع»: اكظر (1)

 (.111 /15« )اًمػتووى  ؿقع»: اكظر (1)

 (.196 /3) ىمدامي ٓسمـ «اعمغـك»و(، 19صـ) طمزم ٓسمـ «اس وع مراشمى»: اكظر (3)

 (.1981« )مسؾؿ»و(، 1999« )اًمبخوري» فأظمرضم (1)
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   :فدفٔؾوا

ؿْ  ُصتقُمقا فُِرْؤَي ِتِف َوَأْؾىِتُروا فُِرْؤَي ِتِف, َؾتِْ٘ن ُؽتؿَّ » :وً طمديٌ اسمـ قمؿر مرومققمـ -1 ُُ ْٔ ت َِ َؾْٚؿتُدُروا  ,َظ

 .(1)شَففُ 

- (2)(چ چ ڇ ڇ) :وــقؼقا قمؾقـف اًمعـدة، يمـام ذم ىمقًمـف شمعـومم :أي :ومًْك اؿدروا فتف

   .وً ، وقمغم هذا ومـجعؾ ؿمعبون شمسعي وقمشـريـ يقم-ووق :أي

 :اسمـ قمؿـر راوي احلـديٌ، ويمـون سمعضـفؿ يؼـقل :أكف مروي قمـ  ع مـ اًمصحوسمي مـفؿ -1

َْن َأُصقَم َيقْ » َبٚنَ  ًٚ مَٕ ًْ ـْ َص ـْ َأْن ُأْؾىَِر َيْقم ,ِم ٛي إَِِلَّ ِم ـْ َرَمَوٚنَ  ًٚ َأَح    .(4()3)شِم

ٌْٔؿ أْو َؿَسٌ ) :وهذا معـك ىمقًمف ُف َؽ َٕ ُٛ َصْقمفُ  ,َوإِْن َحَٚل ُدو ِٛ ََيِ  .(َؾَيِٚهُر ادَْذَه

ِٜ  اً وإن ُرِؤَي هَنَٚر) :ؿقفف َِ ٔ َِّ ُّ ؾٓق ف ِٜ اْفت َِ بِ َْ).   

 ،ومنكف يعتؼم ًمؾقؾي اعمؼبؾي، ؾمـقاء يمـون ذًمـؽ ذم اًمتوؾمـع واًمعشــريـ ،اً األالل هنورإذا رأى اًمـوس 

 .أو ذم اًمثالصملم، وؾمقاء رؤي ذم اًمثالصملم ىمبؾ اًمزوال أو سمعده

ـُ سمَِخـوكِِؼلمَ  :مو روى أسمق وا ؾ ؿمؼقؼ سمـ ؾمؾؿي ىمول :وافدفٔؾ ♦ إِنَّ » :ضَموَءَكـو يمَِتـوُب قُمَؿـَر َوَكْحـ

ٚ أَ  َٓ ُو ًْ َٜ َب َِّ َِه ْٕ ًْضٍ ا ـْ َب ٚرِ  ,ْظَيُؿ ِم َٓ ِل افَّْ َوَّ
ِٕ اَلَل  َد َرُجتاَلِن َذَوا  ,َؾَِ٘ذا َرَأْيُ ُؿ اْْلِ َٓ ىُِروا َح َّتك َيْنت ٍْ َؾاَل ُت

 ًٜ َّٔ َْمِس َظِن ْٕ ُه بِٚ َُا َأَهالَّ  .(5)شَظْدٍل َأهنَّ

                                 
 (.1981« )مسؾؿ»و(، 1999« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.7: )اًمطالق (1)

(، 611« )اًمشوومعل»و، قمو شي طمديٌ مـ( 1981« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 11/119« )أمحد» أظمرضمف (3)

 ذم واًمطؼماين، ًمىـمو أيب سمـ قمكم طمديٌ مـ( 1/358« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1195« )اًمدارىمطـل»و

 . مسعقد سمـ اهلل قمبد طمديٌ مـ( 9/311) «اًمؽبػم»

 اسمـ: واظمتوره اًمعؾامء،  فقر ىمقل وهق اًمشؽ، يقم هق وأكف، اًمققم هذا صقم جيى ٓ أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 . صقمف يستحى ٓ: شمقؿقي اسمـ ىمول سمؾ مػؾح، واسمـ، شمقؿقي

 سمؽر وأسمق(، 1/358) «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 3/111) «اًمدارىمطـل»و (،1/319) «ؿمقبي أيب اسمـ» أظمرضمف (5)

 (.738 /5« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 197« )اًمػقا د» ذم اًمبزاز
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 :وظذ هذا •

، وً عي وقمشــريـ يقمـاألالل ذم اًمتوؾمع واًمعشـريـ، ومنن اًمشـفر يعتـؼم شمسـ ا* ومؾق أن اًمـوس رأو

 .أول أيوم رمضون اً ويعتؼمون هبذه اًمرؤيي همد

األـالل يـقم اًمثالصمـلم، ومـنهنؿ جيعؾـقن رمضـون مــ اًمغـد، ويؽـقن ًمؾقؾـي  ارأو وً * وًمق أن ُأكوؾم

 .اعمؼبؾي

َِّٓؿ افهقمُ ) :ؿقفف    .(وإذا رآه أهُؾ بٍِد َفِزَم افَْٚس ـ

ًمغػمهؿ مـ اًمبؾـدان، وطمقـفـو يؾـزم أهـؾ  ومنن ذًمؽ يؽقن رؤيي معتؼمة إذا رؤي األالل ذم سمؾد،

 .سمتؾؽ اًمرؤيي قمؿالً  :إرض يمؾفؿ اًمصقم

، وىمـد وىمعـً (1)شُصتقُمقا فُِرْؤَي ِتِف َوَأْؾىِتُروا فُِرْؤَي ِتفِ » :اسمــ قمؿـر مرومققمـوً  طمـديٌ :وافتدفٔؾ ♦

 .(2)واخلطوب جلؿقع إمي ٕكف صمبً يمقكف مـ رمضون، :اًمرؤيي ومقجى صقمف

ِٜ ) :ؿقفف    .(َظْدلٍ وُيهُٚم برؤي

 ،هق مـ طمـوومظ قمـغم اًمقاضمبـوت، وشمـرك اًمؽبـو ر :وافًدل ،اًمعداًمي :يشؽمط ذم مـ يرى األالل

 .قمغم اًمصغو ر، ويؽػل ذم هذا واطمد ول يصـرّ 

تتاَلَل » :ىمــول اسمـــ قمؿــر طمــديٌ :وافتتدفٔؾ ُت َرُشتتقَل  ,َؾَرَأْيُ تتفُ  ,َتتتَراَءى افَّْتتُٚس اْْلِ ْخَزْ
َٖ  ^ اهللَِؾتت

َِٔٚمفِ َوَأَمَر افَّْ  ,َؾَهٚمَ  مــ  َؾ بِـؼُ يدظمؾ سمف ذم اًمػريضـي، ومَ و ،عمشوهدةاوٕكف ظمؼٌم ومقام ـمريؼف  :(3)شَٚس بِِه

 .يمقىمً اًمصالة ،واطمدٍ 

                                 
 (.1981« )مسؾؿ»و(، 1999« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 وقمغم، اًمصقم قمؾقفؿ جيى ومنكف، دسمؾ ذم رؤي ومؿتك: واشمػوىمفو اعمطوًمع اظمتالف هق ذًمؽ ذم اعمعتؼم أن: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .شمقؿقي اسمـ واظمتقور، اًمشوومعقي مذهى وهذا األالل، ومـزًمي اعمطؾع ذم يقاومؼفؿ مـ

 «إوؾمط» ذم واًمطؼماين(، 3117« )طمبون اسمـ»و(، 1691) «اًمدارمل»و(، 1311) «داود أسمق» أظمرضمف (3)

 «اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل، (1/113) «اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 156 /3) «اًمدارىمطـل»و(، 1/165)

 (.5/617« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 1/111)



  

 
 الصةةةةةةةةةةةةةةةةياوكتةةةةةةةةةةةةةةةةاب 

 
616 

َثك) :ؿقفف ْٕ    .(وفق ُأ

كـف أ :وافًِتٜ :ٓ ومرق ذم اًمرؤيي سملم اًمذيمر وإكثك، وموعمرأة يموًمرضمؾ يؼبؾ ىمقألو ذم دظمقل اًمشفر

 .يموًمروايي ،ومؼبؾ ظمؼمهو سمف ،ظمؼم ديـل

 .يمذًمؽ ومرق سملم احلّر واًمعبد وٓ 

ىِروا ,ؾِؿ ُيَر اْلالُل  ًٚ ؾ٘ن صُٚمقا بَنٓٚدةِ واحٍد ثالثَغ َيْقم) :ؿقفف ٍْ ٍْٔؿ مل ُي    .(أو َصُٚمقا َْٕجِؾ َؽ

 :أؿمور هـو إمم مو يتعؾؼ سمحصقل اخلطل ذم اًمرؤيي، وىمد ذيمر اعممًمػ ًمؾؿسلًمي صقرشملم

، وصـومقا -اًمرؤيـي ألـالل رمضـون سمقاطمـد صمبتً :أي- إذا صوم اًمـوس سمشفودة واطمد :إوػ

 .هنؿ ٓ يػطروننومع ذًمؽ ل يروا األالل، وم ،وً صمالصملم يقم

وهـق -ٕن ظمروج اًمشفر ٓ يثبً إٓ سمرؤيي قمدًملم، ومال جيـقز أن يسـتـد إمم رؤيـي واطمـد  -1

 .-اًمذي ؿمفد سمرؤيي األالل ًمرمضون

 .(1) رمضون ىمد أظمطلوٕكف ل ُير األالل، ومفذا أمورة قمغم أن اًمشوهد هبالل  -1

مع وضمقد اًمغقؿ واًمؼؽم، صمـؿ أيمؿؾـقا -يقم اًمثالصملم مـ ؿمعبون  إذا صوم اًمـوُس  :افهقرة افثٕٜٚٔ

   .ومنهنؿ طمقـفو ٓ يػطرون :-، ومع ذًمؽ ل يروا هالل ؿمقالوً رمضون صمالصملم يقم

 .ـي ورؤييٓ قمـ سمقِّ  ،ًمؾعبودة أن صـقومفؿ أول اًمشفر إكام هق اطمتقوطٌ  :وافًِٜ

الٍ  ,وَمـ رأى َوْحَده هالَل َرموَٚن َوُردَّ ؿقُفف) :ؿقفف    .(صٚمَ  ,أو رأى ِهالَل صقَّ

 :ويدظمؾ ذم هذا ًمزمف اًمصقم، ،مـ رأى األالل وطمده، ول شمعتؼم ؿمفودشمف

 .ًمؽـ ردت ؿمفودشمف ،رأى هالل رمضون مـ -1

 .(2)يمام ًمق طمؽؿ سمف احلويمؿ ،أكف شمقؼـ أكف مـ رمضون، ومؾزمف صقمف :وافًِٜ

ومنكـف  صمــلم ومـردت ؿمـفودهتام،اأى هالل ؿمـقال وطمـده واعمطؾـقب ؿمـوهدان، أو يموكـو رمـ  -1

                                 
 .اًمعثقؿلم: واظمتوره: -األالل يرو ل وًمق- يػطرون أهنؿ: احلـوسمؾي قمـد اًمثوين اًمقضمف (1)

 . سموز واسمـ، شمقؿقي اسمـ: واظمتورهو اًمصقم، يؾزمف ٓ أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)
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 .يؾزمف اًمصقم، وٓ يػطر

ـاَلَل  ،َأسُمــق ىِماَلسَمــيَ  مــو روى :وافتدفٔؾ ♦ اَل طَمت ــك ىَمــِدَمو  ،َأن  َرضُمَؾــلْمِ َرَأَيــو اأْلِ ــو ذِم ؾَمــَػٍر وَمــَتَعج  َومُهَ

ـَ  ،ِديـََي ُوًحكاًْمـؿَ  ا قُمَؿَر سْم و ،ط وِب سمَِذًمَِؽ اًْمـخَ وَمَلظْمؼَمَ طََمِدمِهَ ِٕ ًَ » :وَمَؼوَل قُمَؿُر   ،َكَعـؿْ  :ىَموَل « ؟َأَصو ٌِؿ َأْك

َ » :ىَموَل  ًُ َأْن َيُؽقَن اًمـ وُس ِصَقوم :ىَموَل « ؟ِل يَنِّ يَمِرْه ـاَلَف قَمَؾـْقِفؿْ  ،َوَأَكو ُمْػطِـرٌ  ،وً ِٕ ًُ اخْلِ وَمَؼـوَل  ،وَمَؽِرْهـ

ًَ » :ًمِْمظَمرِ  ًُ ُمْػطِـرَأْصبَ  :ىَموَل « ؟وَمَلْك َ » :ىَمـوَل  اً ْح ًُ أْن َأُصـقمَ  :ىَمـوَل « ؟ِل ـاَلَل وَمَؽِرْهـ ًُ اأْلِ يَنِّ َرَأْيـ ِٕ، 

َٓ َهَذا » :وَمَؼوَل ًمِؾ ِذي َأوْمَطرَ  ـِذي َصـوَم  -ًَمْق َْوضَمْعـَـو َرْأؾَمـَؽ  -َيْعـِـل اًم  َٕ صُمـؿ  َأَمـَر  ،ًَمَرَدْدَكـو ؿَمـَفوَدشَمَؽ َو

   .(1)«َوظَمَرَج  ،اًمـ وَس وَمَلوْمَطُروا

 .سمرؤيتف اًمتل ل شمعتؼم اً أكف قمتى قمغم مـ أومطر معتد :وافنٚهد ؾٔف

ٍػ ؿٚدرٍ ) :ؿقفف َِّ َُ َزُم افهقُم فُؾِّ ُمسٍِؿ م ِْ    .(وَي

 :أؿمور إمم ؿمـروط وضمقب اًمصـقوم، وهل يموًمتوزم

 .وموًمؽوومر ٓ يصح صقمف، وٓ يؼبؾ وٓ يطوًمى سمف :اسؾمالم :إول

 .ؼر إمم اًمـقي، وموؿمؽمط ألو اسؾمالم يموًمصالةشمػت ،أن اًمصقم قمبودة حمضي :وافًِٜ ♦

 :ويشؿؾ أمريـ :اًمتؽؾقػ :افثٚن

 .حلديٌ قمو شي :وموًمصغػم ٓ جيى قمؾقف اًمصقم :اًمبؾقغ-1

 .وموعمجـقن ٓ يصح صقمف، وٓ جيى قمؾقف :اًمعؼؾ-1

ـْ » :وً مرومققمـ طمديٌ قمكم سمـ أيب ـموًمى  :وافدفٔؾ ظذ هذيـ افنترضغ ♦ تُؿ َظت َِ ََ ُرؾِتَع اْف

ٍٜ َثاَل  ـْ  :َث َّ َظ َّ ْجُْقِن اْفت َٔؼ اْفت ٍِ ِِِف َح َّك َي َْ ُِقِب َظَذ َظ َِظَ  ,ٌْ ْٔ ـْ افَّْٚنِِؿ َح َّك َيْسَ  بِلِّ َح َّتك  ,َوَظ ـْ افهَّ َوَظ

َ ِِؿَ   .(2)شَُيْ

                                 
 (.761 /1) «أصمور هتذيى» ذم واًمطؼمي(، 1/161« )ًمرزاقا قمبد» أظمرضمف (1)

( 6/188« )اًمؽؼمى» ذم واًمـسو ل(، 1113« )اًمؽممذي»و(، 1191« )داود أسمق»و(، 1/151« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.6/699« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 1911« )موضمف اسمـ»و
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 .وموًمعوضمز قمـ اًمصـقوم ٓ جيى قمؾقف :اًمؼدرة قمغم اًمصـقوم :افثٚفٞ

ۇ ۇ ) :، وىمقًمـف(1)(ہ ہ ہ ھ) :يمؼقًمـف شمعـومم ،قمؿقمـوت أيـوت :وافدفٔؾ

 .(2)(ۆ ۆ ۈ ۈ

َٛ اإلمسُٚك وافَوتُٚء ظتذ ـتؾِّ َمتـ صتَٚر   أثْتٚءه ) :ؿقفف ُٜ   أثِْٚء افِْٓٚر َوَج َِّْٔ وإذا ؿٚمٝ افَب

   (.َأهاًل فُقجقبِف

-ؿمـفر رمضـون هنـور ذم أصمــوء  -وهق رؤيي األـالل-إذا ىمومً اًمبقـي قمغم دظمقل ؿمفر رمضون 

   :ومنكف جيى ذم ذًمؽ اًمققم أمران -اً ، ول حيضـر ًمؾؼووـل إٓ هنوراً يملن يؽقن مـ رأى األالل سمعقد

   :سمؼقي اًمققم اسمسوك :إول

 .ومؾزمفؿ إمسوك سمؼقتف ،كف صمبً أكف يقم مـ رمضونأ :وافًِٜ

 .(3)ومومسؽقا أمر اًمـوس طملم وضمى صقم قموؿمقراء سموسمسوك أصمـوء اًمـفور ^وٕن اًمـبل 

 .اًمذي قمؾؿقا ذم أصمـوءهىمضوء ذًمؽ اًمققم  :أي :اًمؼضوء :افثٚن

 :ي ىمبـؾ اًمػجـرٓسمـد ًمـف مــ كّقـ أن اًمػـرَض  هنؿ ل يـقوا اًمصــقوم مــ اًمؾقـؾ، ومعؾـقمٌ أ :وافًِٜ

ْجرِ » :حلديٌ طمػصي ٍَ ِع افهتَٔٚم َؿْبَؾ اْف ِّ ـْ مَلْ َُيْ  .(4)شَؾاَل صتَٔٚم َففُ  ,َم

ًمؼقًمـف  :ىمضـوؤهوٕكف صمبً يمقن هذا اًمققم مـ رمضون، ول يلشمقا ومقف سمصقم صحقح، ومؾـزمفؿ  

﮳ ) :شمعــــــــــــــــــومم ﮲  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

                                 
 (.16: )اًمتغوسمـ (1)

 (.186: )اًمبؼرة (1)

 .إيمقع سمـ ؾمؾؿي طمديٌ مـ( 1135) «مسؾؿ»و(، 1911« )اًمبخوري» فأظمرضم (3)

« اًمدارمل»و(، 1333« )اًمـسو ل»و(، 739« )اًمؽممذي»و(، 1151« )داود أسمق»و(، 11/53« )أمحد» أظمرضمف (1)

(، 1/339« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 13/196« )اًمؽبػم» ذم واًمطؼماين(، 1933« )ظمزيؿي اسمـ»و(، 1719)

 (.6538« )اجلومع صحقح» ذم ينإًمبو وصححف



 

 
 التعليل املكيع على  ساد املضتكيع

 
619 

   .(2()1)(﮴

ومؼد صـورا ذم أصمــوء  ،واًمؽوومُر إذا أؾمؾؿ ،اًمصغػُم إذا سمؾغ ذم أصمـوء اًمـفور :ويدظمؾ ذم هذه اعمسلًمي

 .ومقجى قمؾقفؿ اسمسوك واًمؼضوء ،اًمـفور أهاًل ًمؾقضمقب

َرَتٚ) :ؿقفف ُٓ َسُٚء َض ٍَ ُٕ ىِر ومسٚؾٌر َؿِدمَ  ,وـذا حٚنٌض و ٍْ    .(اً ُم

يمام ًمق ـمفرت اًمـػسوء أصمـوء اًمـفور، أو ىمـدم اعمسـوومر  :إذا زال اًمعذر سمؽمك اًمصقم ذم أصمـوء اًمـفور

 .ومعؾقفؿ ىمضوء ذًمؽ اًمققم :أو سمريء اعمريض اعمػطر أصمـوء اًمـفور ،اعمػطر

احلـو ض واًمـػسـوء واعمسـوومر ومؾام شمؼرر وضمقب اًمؼضوء قمـغم أهنؿ ل يصقمقا مـ أوًمف،  :وافًِٜ

ــف شمعــومم :اًمعــذر اًمصــقم إذا زال ﮲ ﮳) :ًمؼقًم  ،(﮴ْھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ـْقمِ » :وىمقل قمو شي  اًمص 
ِ
ـُْمَمُر سمَِؼَضـوء ـاَلةِ  ،وَم  اًمص 

ِ
َٓ ُكـْمَمُر سمَِؼَضـوء ومؿــ زال قمـذره أصمــوء  ،(3)«َو

 .اًمـفور ل يعتؼم صقمف

أؿمبف مـو  ،اًمـفورمو يقضمى اًمصقم ذم أصمـوء  دَ ضمِ ٕكف وُ  :وذفؽ :وقمؾقفؿ اسمسوك سموىمل اًمـفور* 

 .(4)ًمق صمبتً اًمرؤيي ذم أصمـوء اًمـفور

َؿ فُؾِّ يقٍم ِمسُْٔ ,أو َمَرٍض ٓ ُيْرَجك ُبْرُؤه ,وَمـ َأْؾَىَر فَُِزٍ ) :ؿقفف ًَ    .(,ًٚ َأْض

ومـنن  :أو عمرض ٓ يرضمـك سمـرؤه ،، إمو ًمؽؼم ؾمـدا امً  اً قمـ اًمصـقوم قمجز اً إذا يمون اسكسون قموضمز

   .وً وًمؽـ قمؾقف اسـمعوم قمـ يمؾ يقم مسؽقـ ،وٓ ىمضوء قمؾقف ،ًمف اًمػطر

   .(5)(ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ) :ىمقًمف شمعومم :وافدفٔؾ

                                 
 (.185: )اًمبؼرة (1)

، شمقؿقي اسمـ اظمتقور وهق أيمؾقا، ىمد يموكقا وإن صقمفؿ ويصح يؼضقن، ٓ ًمؽـ، اسمسوك يؾزمفؿ أكف: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .واًمسعدي

 .ًمف واًمؾػظ( 335) «مسؾؿ»و(، 311« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 .اًمعثقؿلم: واظمتوره ومؼط، اًمؼضوء قمؾقفام وإكام اًمققم، سمؼقي مسوكاس جيى ٓ أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 (.181: )اًمبؼرة (5)
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ٍٜ » :ىمــول اسمـــ قمبــوس ُْْستتقَخ َّ ْٝ بِ َْٔستت بِتترُ  ,َف َُ ُْٔخ اف تت بِتتَرةُ  ,ُهتتَق افنَّ َُ ِٚن َأْن  ,َوادَتتْرَأُة اف ًَ َٓ َيْستتَ ىِٔ

ؾِّ َيْقٍم ِمْسُِْٔ ,َيُهقَمٚ ـُ َٚن  َُ َاِن َم ًِ ُْٔى  .(1)شًٚ َؾ

 .ن اًمػطر إذا ضموز ًمؾؿريض، ومألن جيقز ًمؾعوضمز سمطريؼ إومموٕ

ن اعمطؾقب مؼـدار أ :وافًِٜ :أو كصػ صوع مـ همػمه ،أن يعطل يمؾ مسؽلم مّد سمر :واإلضًٚمُ 

   .مؼدار اًمؽػويي اًمؽػويي مـ أوؾمط مو يطعؿ اًمـوس، وهذا

ه) :ؿقفف َـّ دريٍض َيُْضي  .(وُش

 :فؿ اعممًمػاًمػطر ٕصـوٍف مـ اًمـوس أؿمور إًمق يسـ

   .جيقز ًمف اًمػطر ي، وموعمريُض اًمصحّ  ؿ، ودّ ؼْ اًمُس  :واعمرض ،اعمريض :إول

 .(2)(ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ) :ىمقًمف شمعومم :وافدفٔؾ ♦

ُكُ ) :ؿقفف َْ    .(ودسٚؾٍر َي

   .ومقجقز ًمف اًمػطر مـ صقمف اعمسوومر، :افهْػ افثٚن

 :وافدفٔؾ ♦

 .(ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ) :ىمقًمف شمعومم.1

رِ » :طمديٌ ضموسمر  :ومـ اًمسـي .1 ٍَ ْقُم ِ  افسَّ ـَ افِزِّ افهَّ َْٔس ِم  .(3)شَف

   .واعمريض واعمسوومر يستحى ألام اًمػطر

َ َرُشتقُل » :قمو شي ًوًمذًمؽ ىموًم :أكف أظمػ قمؾقفام، وومقف ىمبقل رظمصي اهلل شمعومم :وافًِٜ َمٚ ُخرِّ

تمُهَ  ^اهللِ  َّٓ َأَختَذ َأْيَسَ ـِ إِ ـْ إِْثتاً  ,َٚبْغَ َأْمتَرْي ت ُُ تْقُم ِ  » :وذم احلـديٌ، (4)شَمتٚ مَلْ َي ـَ افتِزِّ افهَّ َْٔس ِمت َفت

                                 
 (.1595« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.181: )اًمبؼرة (1)

 (.1115) «مسؾؿ»و(، 1916« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.1317) «مسؾؿ»و(، 3569« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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رِ  ٍَ  .(1)شافسَّ

ََٕقى حٚرٌض صقَم يقٍم ثؿ شٚؾَر   أثْٚءه) :ؿقفف ْىرُ  ,وإن  ٍِ ف اف َِ  .(َؾ

 .ومؾف اًمػطر يمذًمؽ ،ًمق كقى إكسوٌن أن يصقم هذا اًمققم، صمؿ ذم أصمـوء اًمققم ؾموومر

َٜ ِ  َرَمَوتتَٚن  ^َأنَّ َرُشتتقَل اهللِ » : رطمــديٌ ضمــوسم :وافتتدفٔؾ ♦ تت َُّ تتْ ِح إَِػ َم ٍَ َختتَرَج َظتتَٚم اْف

ٔؿِ  ِّ ٌَ َراَد اْف ـُ َغ  َِ فُ  ,َؾَهَٚم افَُّْٚس  ,َؾَهَٚم َح َّك َب ًَ ـْ َمٍٚء َؾَرَؾ َدٍح ِم ََ ْٔتفِ  ,ُثؿَّ َدَظٚ بِ َيَر افَّْتُٚس إَِف َٕ ُثتؿَّ  ,َح َّك 

  .(2)شصترَب 

 :وملسموطمـف ذم أصمــوء اًمـفـور يمـوعمرض، وىمـد ىمـول اهلل ،ًمسـػر مبـقح ًمؾػطـروٕكف أن قمغم ؾمػر، وا

 .(3)(ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)

أو ؾمـوومر ذم  -وهـق مسـوومر-ؾمقاٌء دظمؾ قمؾقف رمضـون  ،ويمذا يبوح ًمؾؿسوومر أن يػطر ذم ؾمػره

 .أصمـوء اًمؾقؾ وأدريمف اًمـفور طمول اًمسػر

 ,وظتذ َوَفتَدهْيا َؿَوتَ ٚ , إٍِٔستٓا َؿَوتَ ُٚه ؾَتطْ ظتذ ًٚ َخقؾ :وإن َأْؾَىَرْت حٚمٌؾ أو ُمْرِضعٌ ) :ؿقفف

َ ٚ فُؾِّ يقٍم ِمسُْٔ َّ ًَ    .(ًٚ وَأْض

 ،ػطــراشمأن  ألــام، ومقجــقز ، واعمروــعُ احلومــُؾ  :افهتتْػ افثٚفتتٞ وافرابتتع ُمتتـ َيتتقز ْلتتؿ افٍىتتر

   .ويؼضـقون سمعد ذًمؽ يموعمريض واعمسوومر

 .واعمشؼي دمؾى اًمتقسػم وًمدمهو، أو قمغم ،أن صـقومفام ىمد يؽقن ومقف مشؼي قمؾقفام :افًِٜو

  ِحلٚمؾ وادرضع فف أحقالا ىرُ وؾ: 

وجيـى اًمؼضـوء  ،، ومقجـقز اًمػطـرووًمـدمهو أن ُّتوومو قمغم أكػسفام ومؼط، أو قمغم أكػسفام :إوػ

 .يمػورة قمؾقفام، سمؾ قمؾقفام اًمؼضوءومؼط، وٓ 

                                 
 .اهلل قمبد سمـ ضموسمر طمديٌ مـ( 1115) «مسؾؿ»و(، 1916« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.1111) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.181: )اًمبؼرة (3)
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 .ومرظمص ألام ذم اًمػطر أهنام ذم طمؽؿ اعمريض، :وافًِٜ ♦

ڄ ڃ ڃ ) :ًمؼقًمـف شمعـومم :ٓ يمػورة ومقـف ألن اًمػطر عمرضٍ وم :اًمؽػورةوأمو قمدم وضمقب  

 ،  (1)(ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 .قمغم اعمرض وً وىمقوؾم ،(چ چ ڇ ڇ) :ىمقًمف شمعومم ؾعؿقموم :أمو اًمؼضوءو

قمــ يمـؾ  وجيى أن شمطعـام ،وجيى اًمؼضوء ،ومقجقز اسومطور ،أن ُّتوومو قمغم وًمدمهو، ومؼط :افثٕٜٚٔ

   .وً يقم مسؽقـ

 :وافدفٔؾ ♦

   .(2)(ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ) :قًمفىم .1

ـْ ىُمـَرْيشٍ » :وعمو ورد قمـ كوومع ىمول .1 ًَ َرضُمـٍؾ ِمـ ـ ـِ قُمَؿـَر َتْ سْم ِٓ  ًٌ ًْ سمِـْ ًْ طَمـوِمالً  ،يَموَك  ،َويَموَكـ

ـُ قُمَؿَر َأْن شُمْػطِرَ  ،وَمَلَصوهَبَو قَمَطٌش ذِم َرَمَضونَ  ـْ يُمؾِّ َيْقٍم ِمْسؽِقـ ،وَمَلَمَرَهو اسْم  .(4()3)«وً َوشُمْطِعَؿ قَم

َـّ ) :ؿقفف تَقى افهتقَم ثتؿ ُجت َٕ تْؼ جتزء ,وَمـ  ٍِ تَل ظِٔتف مجٔتَع افْٓتِٚر ومل ُي ِّ مل َيِهتحَّ  :مْتف اً أو ُأْؽ

   .(ٓ إن َٕٚم مجَٔع افْٓٚرِ  ,َصْقُمف

وًمـق سمؼـل  ،واسمسوك قمـ اعمػطرات مهو ريمـو اًمصـقوم، ومنذا ؾمؼطً اًمـقي ل يصح اًمصقم ،اًمـقي

 .اسمسوك

سموًمـسـبي ًمؾصـقم ًمـف صمـالث ، -اًمعؼؾ :أي- و يؽقن سمف زواًمفًمؾعؼؾ مم ُض يعرِ  مو :وحْٔٓٚ َٕقل

 .وكقم ،وإهمامء ،ضمـقن :طموٓت

                                 
 (.181: )اًمبؼرة (1)

 (.181: )اًمبؼرة (1)

 (.1/19« )اسرواء» ذم إًمبوين وصححف(، 3/199« )اًمدارىمطـل» أظمرضمف (3)

، واًمزهري، يمعطوء: علماًمتوسم مـ  ع قمـ ويروى طمـقػي، أيب مذهى وهق اسـمعوم، جيى ٓ أكف: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .اًمعثقؿلم: واظمتوره ضمبػم، واسمـ، واحلسـ
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ـ  ول يػـؼ إٓ سمعـد همـروب  :اجلْقن/ 1 ًمق أن اسكسون كقى اًمصقم، صمؿ ىمبؾ ـمؾـقع اًمػجـر ضُمـ

 .اًمشؿس، ومنن صقمف ٓ يصح

 .إذا أهمؿل قمؾقف ـمقال اًمـفور، ومال يصح صقمف يمذًمؽ :اإلؽاء/ 2

 ٕن اًمـقم ٓ يزول سمف اسطمسـوس سموًمؽؾقـي، :وذفؽ :م يمؾ اًمـفور ومقصح صقمفًمق كو :افْقم/ 3

ذم طمول كقمـف، وسمـف يظفـر اًمػـرق سمقــف وسمـلم مــ  إلَ  وجيدُ  ،ًمؽقكف يـتبف إذا ُكبِّف :وهق ذم طمؽؿ اعمـتبف

 .زال قمؼؾف سمجـقن أو إهمامء

 .شمرك اًمصؾقات ذم وىمتفو :وهق اً ًمؽـف ارشمؽى حمذور 

َزُم ) :ؿقفف ِْ ُّ افْ وَي ك ظِٔف افَوُٚء ؾَطت َّ ٌْ).   

 .يؾزم اعمغؿك قمؾقف أصمـوء اًمـفور اًمؼضوء سموًمـسبي ًمؾؼضوء

ومفـق سمـوعمريض  ،ٓ شمتطـوول، ول يـزل اًمتؽؾقـػ قمــف سمـوسهمامء وً أن مدة اسهمـامء هموًمبـ :وافًِٜ ♦

 .(1)مـ اعمجـقنأؿمبف 

ـْ » :اًمؼؾـؿ ٕكف ًمقس سمؿؽؾـػ ذًمـؽ اًمقـقم، ومؼـد رومـع :ومنكف ًمقس قمؾقف اًمؼضوء :أمٚ ادجْقن َظت

 َّ َّ ْجُْقِن اْفت َٔؼ اْفت ٍِ ِِِف َح َّك َي َْ ُِقِب َظَذ َظ  .احلديٌ (2)ش,.......ٌْ

ٍٛ ) :ؿقفف ِٜ مـ افِِٔؾ فهقِم ـؾِّ يقٍم واج َّٔ ُٛ َتًُٔغ افِّْ    .(وََيِ

   .اًمعزيؿي قمغم اًمصقم :وادراد هبٚ هْٚ اًمعزم، :افْٜٔ

 وذم كقي اًمصـقوم مسو ؾ: 

 . اًمصقمطمؽؿ اًمـقي ذم :إوػ

  ^ٕكف قمبودة، واًمعبودات ٓسمـد ألـو مــ كقـي، وىمـد ىمـول  :وذفؽ :اًمـقي ذم اًمصقم ؿمـرط ًمؼبقًمف

                                 
 ٓ اجلؿفقر أن ويمام سمؿؽؾػ، ومؾقس، اعمجـقن طمؽؿ يلظمذ ٕكف: اًمؼضوء يؾزمف ٓ أكف: اعمذهى ذم اًمثوين اًمؼقل (1)

 .«اًمػو ؼ» صوطمى: واظمتوره اًمصقم، ومؽذا، اًمصالة سمؼضوء قمؾقف اعمغؿك يؾزمقن

( 6/188« )اًمؽؼمى» ذم واًمـسو ل(، 1113« )اًمؽممذي»و(، 1191« )داود أسمق»و (،1/151« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.6/699« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف، ـموًمى أيب سمـ قمكم طمديٌ مـ( 1911« )موضمف اسمـ»و
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َٚمتفُ » :-يمام ذم احلديٌ اًمؼدؾمـل- ًَ ُك َض اَبتفُ  ,َيتْسُ ـْ َأْجتِع  ,َوَذَ َقَتُف ِمت ْٓ صمـؿ إذا يمـون اًمصـقم ، (1)شَوَصت

ومقـليت  ن إٓ سمـقي، وإن يمون اًمصـقم كػـالً ومال جيقز صقم رمضو ومقف سموشمػوق اًمعؾامء، وموًمـقي واضمبي وً ومرو

 .سمقوكف

 .وىمً اًمـقي ًمصـقوم اًمػرض :افثٕٜٚٔ

 .ومالسمد أن يبقً اًمـقي مـ اًمؾقؾ، وٓ دمقز ىمبؾف وىمً اًمـقي مـ اًمؾقؾ،

ْجرِ » :وً مرومققم طمديٌ طمػصي :وافدفٔؾ ♦ ٍَ ِع افهتَٔٚم َؿْبَؾ اْف ِّ ـْ مَلْ َُيْ وذم  .(2)شَؾتاَل صتتَٔٚم َفتفُ  ,َم

ـَ » :ًمػظ ْٔؾِ  ِم َِّ  .(3)شاف

ِٜ ) :ؿقفف َّٔ ْرِض ٍَ  اف
ِٜ
َّٔ
ِٕ ٓ.)   

ٕكـف إذا كـقى صـقم رمضـون ومؿعؾـقم أكـف ومـرض،  :وذفؽ :وً ٓ جيى أن يـقي أكف يصقم ومرو

 .وً واًمقاضمى ٓ يؽقن إٓ ومرو

ٍٜ مـ افِْٓٚر ؿبَؾ افزواِل وبًَده) :ؿقفف َّٔ
ِ ُؾ بْ ٍْ    .(وَيِهحي افْ

ؾمـقاء يمـون  :مــ اًمـفـورئ م أن شمؽـقن مــ اًمؾقـؾ، سمـؾ دمـزٓ يؾز :سموًمـسبي ًمؾـقي ذم صقم اًمـػؾ

مـ اًمـفـور وهـق كـوٍو ًمؾصـقم، سمشــرط أن ٓ يؽـقن ىمبـؾ  اً ٕكف أدرك ضمزء :ذًمؽ ىمبؾ اًمزوال أو سمعده

   .اًمـقي ىمد وىمع ذم ؿمـلء مـ اعمػطرات

ْؿ » :دظمــؾ ذات يــقم قمــغم أهؾــف، ومؼــول ^طمــديٌ قمو شــي أن اًمـبــل  :وافتتدفٔؾ ♦ ـُ َهتتْؾ ِظْْتتَد

ءٌ  َْٚ ش؟َرْ ِْ َُ  .وؾمقاء يموكً اًمـقي ىمبؾ اًمزوال أو سمعده ،(4)شَصٚنِؿٌ  -إَِذنْ -َؾِ٘نِّ » :َؿَٚل  ,َٓ  :َؾ

                                 
 .هريرة أيب طمديٌ مـ( 1151) «مسؾؿ»و(، 1891« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

« اًمدارمل»و(، 1333« )اًمـسو ل»و(، 739« )اًمؽممذي»و(، 1151) «داود أسمق»و(، 11/53« )أمحد» أظمرضمف (1)

(، 1/339« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 13/196« )اًمؽبػم» ذم واًمطؼماين(، 1933« )ظمزيؿي اسمـ»و(، 1719)

 (.6538« )اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وصححف

 (.1/319« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1331« )اًمـسو ل» أظمرضمف (3)

 (.1151) «مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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ََٕقى إن ـٚن ؽد) :ؿقفف ِزْنفُ  اً وفق     .(مـ رموَٚن ؾٓق َؾْرِِض مل َُيْ

مــ رمضـون أو ٓ،  اً هـؾ همـد :ول يتبـلم ،كـوم ًمقؾـي اًمثالصمـلم مــ ؿمـعبون رضمـٌؾ  :صقرة ادسٖفٜ

ومفـذا اًمتعؾقـؼ ٓ ، مـ رمضون وملكو صو ؿ اًمػرض، وإٓ ومفـق صـقم كـذر أو كػـؾ اً همدإن يمون  :ومـقى

 .يصح، وٓ جيز ف ذًمؽ قمـ صقم رمضون

 .(1)وٓسمد ذم اًمـقي مـ اجلزم ،ٓ اجلزم أن اًمـقي وىمعً قمغم وضمف اًمؽمدد :وافًِٜ

ََٕقى اإلؾىَٚر َأْؾَىرَ ) :ؿقفف    .(وَمـ 

ويؽقن يمؿــ  ،صـقوم واسومطور، ومنكف شمـؼطع كقي اًمصقمصمؿ كقى ىمطع اًم ،إذا يمون اسكسون صو امً 

   .ل يـق، وؾمقاء ذم ذًمؽ اًمػرض أو اًمـػؾ

ٜ ذفؽ ♦ ِّ  ،اًمـقـي، وشمـرك  قـع اعمػطـرات :مريمـى مــ طمؼقؼتـلم -يمـام ؾمـبؼ-أن اًمصـقوم  :وظ

 .وإذا كقى اسومطور اظمتؾً احلؼقؼي إومم، واًمعؿؾ ٓ يؼقم إٓ هبو

ومػسـد  ،ه ظمـال ذًمـؽ اجلـزء قمــ اًمـقـيءومـنذا ىمطعفـو ذم أصمــو ،روٕن اًمـقـي ؿمــرط ذم  قـع اًمـفـو

 .ًمػقات اًمشـرط :اًمؽؾ

ٓ  ،أكـف طُمْؽـٌؿ ًمـف سمعـدم كقـي اًمصــقوم :أي- :(مــ كـقى اسومطـور أومطـر) :اعمراد سمؼـقألؿ :وفُـ

  .-سمؿـزًمي أيمؾ واًمشورب

لء مــ ول يؼـع ذم ؿمــ-ًمق كـقى اسومطـور ذم كػـؾ، صمـؿ أراد أن جيـدد كقـي اًمصـقم  :وظذ هذا •

   .ومقصح صقمف ،-اعمػطرات

   .وً ومؾق كقى اسومطور صمؿ أراد اًمعقد ودمديد اًمـقي ومال يؼع ومرو :أمٚ افٍرض

   .ٕن اًمػرض ٓسمد أن يؽقن سمـقي ذم  قع اًمـفور، ومـ اًمؾقؾ :وذفؽ

 .مو ل يعؼد اًمعزم قمغم اًمؼطع ،أمو اًمؽمدد ذم اًمـقي وتديٌ اًمـػس سموًمؼطع، ومنكف ٓ يبطؾفو

                                 
 .واًمعثقؿلم، واًمسعدي، شمقؿقي اسمـ: واظمتورهو صحقح، اًمصقم أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)
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 :ؿٚل ادٗفػ 

َؾ ] ـَ َب  ,َمـ َأ ًَطَ  ,أو َذِ ـَ  ,أو اْشَ  ََ ف ,أو اْحَ  َِ ِْ َ َحَؾ با َيِهُؾ إػ َح ـْ أو َأْدَخَؾ إػ َجْقؾِتف  ,أو ا

ٚءَ  ,-ؽَر إِْحِِِِٔف- مـ أيِّ َمْقِضٍع ـٚن ًٚ صٔئ ََ َْك ,أو اْشَ  ّْ َْٖمَْكأو بَٚذَ  ,أو اْشَ  َر  ,أو َأْمتَذى ,ؾ ترَّ ـَ أو 

َزَل  ْٕ َٖ تَر دمٌ  ,افَْيَر ؾ َٓ َرهت ًٚ ٓ ٕٚشتٔ ,َؾَستَد  :فهتقِمف اً ذاـتر اً ظٚمتد ,أو َحَجتَؿ أو اْحتَ َجَؿ وَط ُْ أو  ,ًٚ أو ُم

ف ذبٌٚب  َِ ِْ ََٖٕزَل  ,أو ُؽبٚرٌ  ,ضَٚر إػ َح َر ؾ َُّ ؿَ  ,أو َؾ َِ َيتف ,أو اْحَ  ٍَ َِ  ,َ َستَؾ أو اؽْ  ,أو َأْصَبَح   ؾٔتف ضًتٌٚم ؾ

ف ,أو زاَد ظذ افثالٍث  ,أو اْشَ َْْثرَ  ,أو ََتوَّض  ََ ِْ ُسْد  :أو بَٚفَغ ؾَدخَؾ ادُٚء َح ٍْ ـّ  .مل َي تَؾ صتٚ ـَ    ًٚ وَمـ َأ

ـّ  ,َصحَّ صقُمف ,ضِقِد افٍْجرِ  َؾ صٚ ـَ َِد ,  ُؽروِب افنّسِ  ًٚ إٓ إن َأ  َ ًْ  .[اً إٔف فٌٔؾ ؾبَٚن هنٚر اً أو ُم

ت اًمصـقم، ومـو يقضمـى اًمؽػـورة، ومـو ٓ يقضمبفـو، ومػسـدات ذيمر اعممًمػ ذم اًمبوب مػسـدا

   .اعمػطرات :اًمصقم يراد هبو

ًمؼقًمـف  :إيمؾ، واًمشـرب، واجلامع، ومـو يؾحـؼ هبـو :ياقمؾؿ أن أصقل اعمػطرات صمالصم :ؾٚندة ♦

   .(1)(ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ) :شمعومم

َؾ ) :ؿقفف ـَ َب  ,َمـ َأ    .(أو َذِ

   .واًمشـرب ،يمؾإ :إول وافثٚن مـ ادٍىرات

 :دل فف افُ ٚب, وافسْٜ, واإلمجٚد ♦

ڃ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ) :ؾّتتـ افُ تتٚب .1

 .مو ىمبؾفو خيوًمُػ  مو سمعد اًمغوييِ  ؿُ ؽْ وطُم  ،(2)(ڃ چ چ چ چ ڇ

                                 
 (.187: )اًمبؼرة (1)

 (.187: )اًمبؼرة (1)
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َٚمفُ » :طمديٌ :ومـ افسْٜ .1 ًَ ُك َض اَبفُ  ,َيْسُ ـْ َأْجِع  ,َوَذَ َقَتُف ِم ْٓ  .(1)شَوَص

   .(2)أكف يػطر سمام يتغذى سمف مـعؼد قمغم :واإلمجٚد .3

ممـو يغـّذي اًمبـدن، ويـدظمؾ ذم مـو ذم معـومهـو ممـو يؼـقم مؼـومفام،  :ويدظمؾ ذم إيمؾ واًمشـرب

 .سمر اعمغّذيي، وكحقهويموساجلقف، 

ًَطَ ) :ؿقفف  .(أو اْشَ 

مو يصؾ إمم اجلقف قمـ ـمريؼ إكػ، ومؾـق أكـف وصـؾ ؿمــلء إمم ضمقومـف قمــ ـمريـؼ  :افسًقط

   .ذًمؽإكػ، ومنكف يػطر سم

،  ومقصـُؾ إمم اعمعـدة، سمدًٓمـي طمـديٌ ًمؼـقط سمــ صـؼمة :أن إكػ مـػذ ًمؾجـقف :وافًِٜ

ْش َِْْنِٚق » :مرومققموً  ِٓ قَن َصٚنِاً  ,َوَبٚفِْغ ِ  ا ُُ َّٓ َأْن َت  .(3)شإِ

ـَ ) :ؿقفف ََ    (.أو اْحَ 

ريـؼ دظمول إدويي قمـ ـمريؼ اًمـدسمر، ومـنذا أدظمـؾ دواًء قمــ ـمإوآطمتؼون  :آطمتؼون :افثٚفٞ

   .اًمدسمر، ومنكف يػطر سمذًمؽ

ؾمـقاء  أكف إذا أدظمؾفو ًمؾدسمر ومؼد وصؾً جلقف اسكسون، وإذا وصـؾ ًمؾجـقف ؿمــلءٌ  :وافًِٜ

 .(4)أؿمبف إيمؾ ،ومنكف يػطر أو همػمهو، ،أو اًمدسمر ،أو إكػ ،قمـ ـمريؼ اًمػؿ

ف) :ؿقفف َِ ِْ َ َحَؾ با َيِهُؾ إػ َح ـْ    .(أو ا

   .أومطر سمذًمؽ ،لطمس سمطعؿف ذم طمؾؼفومومنذا ايمتحؾ سمعقـف  :حؾاًمؽُ  :افرابع

                                 
 .هريرة أيب طمديٌ مـ( 1151) «مسؾؿ»و(، 1891« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.3/11) ىمدامي ـٓسم «اعمغـل»و(، 39صـ) طمزم ٓسمـ «اس وع مراشمى»: اكظر (1)

 إًمبوين وصححف(، 197« )موضمف اسمـ»و(، 87« )اًمـسو ل»و(، 788« )اًمؽممذي»و(، 111« )داود أسمق» أظمرضمف (3)

 (.1/118« )اعمشؽوة» ذم

، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره سمف، يتغذى وٓ ًمؾؿعدة، يصؾ ٓ اًمدسمر ـمريؼ قمـ يدظمؾ مو ٕن: شمػطِّر ٓ أهنو: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .واًمعثقؿلم
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وٕكـف وصـؾ إمم طمؾؼـف  ومنكف حيس سمطعؿف ذم طمؾؼـف، ،احلؾؼ يموجلقف، وإذا ايمتحؾ أن :وافًِٜ

 .(1)أؿمبف مو ًمق دظمؾ مـ ومقف ،مو هق ممـقع مـ شمـووًمف سمػقف

   (.مـ أيِّ َمْقِضٍع ـٚن ًٚ أو َأْدَخَؾ إػ َجْقؾِف صٔئ) :ؿقفف

 .أومطر سمذًمؽ -أي مقوعمـ -إذا أدظمؾ إمم ضمقومف أي ؿمـلء 

يمام ًمـق أيمـؾ  ،أكف أوصؾ إمم ضمقومف مو هق ممـقع قمـ إيصوًمف، ومقضمى أن يػسد صقمف :وافًِٜ ♦

 .أو ؿمـرب

 .وهق مو يدظمؾ إمم اجلقف :وهذا هق اخلٚمس

   :، ومال خيؾق مـ أمريـوً أن مـ أدظمؾ إمم ضمقومف ؿمـقت :واظِؿ •

   .ػطر سمفوإكػ، ومنكف ي ،أن يؽقن مـ مـػٍذ معتود وهق اًمػؿ -1

 :وهذا ًمف صقر مـفو ،معتود أن ٓ يؽقن مـ مـػذٍ  -1

  .ر ذم أذكف سمام يصؾ إمم دموهمف وكحقهًمق ىمطّ  -

 .ذم رأؾمف ومقصؾ إمم داظمؾ دموهمف وً ًمق داوى ضمرطم -

، ومـو هنو وصؾً إمم اجلقفأ :وافًِٜ :أن هذه إؿمـقوء شمػطر اًمصو ؿ -هـويمام ىمرر - وموعمذهى

 .(2)ٕكف يغذي اًمبدن :ومنكف يػّطر ،يصؾ إمم اجلقف

 .(ؽَر إِْحِِِِٔف) :ؿقفف

اسكسون، ومؾـق أكـف أدظمـؾ قمــ ـمريـؼ اًمـذيمر دواًء أو همّقـى ومقـف  رِ يمَ خمرج اًمبقل مـ ذَ  :اإلحِٔؾ

  .ومقف ـمعؿ دواء، ومنكف ٓ يػطر سمذًمؽ اً أمر

، ومـدار اًمتػطـػم قمــد احلـوسمؾـي وصـقل سمؾ يصؾ إمم اعمثوكـي ،أكف ٓ يصؾ إمم اجلقف :وافًِٜ ♦

                                 
  وقمي قمـ وروي واًمشوومعقي، احلـػقي مذهى وهذا طمؾؼف، ذم ـمعؿف وضمد وًمق، يػطر ٓ اًمؽحؾ أن: اًمثوين اًمؼقل (1)

 .واًمعثقؿلم، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره اًمبصـري، واحلسـ، واًمـخعل، رسموح أيب سمـ قمطوء: مـفؿ، اًمسؾػ مـ

 .طمزم واسمـ، شمقؿقي اسمـ تقورواظم، اعموًمؽقي مذهى وهذا: شمػطر ٓ إؿمـقوء هذه أن: اًمثوين اًمؼقل (1)
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   .ٌمء إمم اجلقفاًم

ٚءَ ) :ؿقفف ََ  .(أو اْشَ 

  .ومخرج مـف سمتعؿد، ومنكف يػطر سمذًمؽ ءاًمؼل، ومنذا اؾمتدقمك ءاًمؼل :افسٚدس

 :وافدفٔؾ ♦

ـْ َذَرَظتُف َؿت» :وً مرومققمـ طمديٌ أيب هريرة  .1 ْٔتِف َؿَوتٚءٌ لْ َمت َِ َْٔس َظ ت َِ َوإِِن  ,ٌء َوُهتَق َصتٚنٌِؿ َؾ

َْضِ  َٔ ِْ َٚء َؾ ََ  .(1)شاْشَ 

  .ومنكف يضعػ سمف ،وىمع مـف ذًمؽوٕكف إذا  .1

َْك) :ؿقفف ّْ َْٖمَْك ,أو اْشَ  َزَل  ,أو َأْمَذى ,أو بَٚذَ ؾ ْٕ َٖ َر افَْيَر ؾ رَّ ـَ    .(أو 

 .أو مو أؿمبف ذًمؽ ،ـمؾى ظمروج اعمـل سموًمقد :آش ّْٚء

اًمتؼبقـؾ، وكحـق  و، أسموًمقـد، أو اًمضـؿّ  اًمبشـرةَ  ومتس اًمبشـرةُ  ،هل أن يبوؿمـر زوضمتف :وادبٚصترة

   .ذًمؽ

، ويمـذا شمؽـرار أو مـذي   وىمد ىمرر اعممًمػ هـو أن آؾمتؿـوء واعمبوؿمـرة طمـلم حيصـؾ معفـام مــل  

 :ومنكف يػطر، وقمؾقف كؼقل :اًمـظر إذا طمصؾ معف مـل  

ويمـذا  ،أو همػممهـو ،أو اعمبوؿمــرة ،ؾمقاء ظمرج سمتؽرار اًمـظر ،ظمروج اعمـّل  :افسٚبع مـ ادٍىرات

 .ظمروج اعمذّي 

َٚمفُ » :وً مرومققم ٌ أيب هريرة قمؿقم طمدي :ويدل ظِٔٓٚ ♦ ًَ ُك َض اَبفُ  ,َيْسُ ـْ  ,َوَذَ َقَتُف ِمت ْٓ َوَصت

 .(2)شَأْجِع 

                                 
(، 3/317« )اًمؽؼمى» ذم واًمـسو ل(، 719« )اًمؽممذي»و(، 1389« )داود أسمق»(، 16/181« )أمحد» أظمرضمف (1)

(، 1/117« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 3518« )طمبون اسمـ»و(، 1779« )اًمدارمل»و(، 1676« )موضمف اسمـ»و

 (.5/659« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وطمسـف(، 1/371« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل

 (.1151) «مسؾؿ»و(، 1891« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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 .(1)ومألكف مشؽمك مع اعمـل ذم يمقهنام ظمورضملم ُّتؾؾفام اًمشفقة :وأمو اعمذي

وأمـو يمـقن مــ يمـرر اًمـظـر  ،أو اؾمـتؿـوء ،أو مبـوذة ،وؾمقاء ظمرج اعمذي سمسـبى شمؽـرار كظـر

 .يتؾذذ سمف أؿمبف اسكزال سموًمؾؿس إكزاٌل  ومألكف :وملكزل يػسد صقمف

َر دمٌ ) :ؿقفف َٓ    .(أو َحَجَؿ أو اْحَ َجَؿ وَط

   .إذا فمفر اًمدم، ويػطر سمذًمؽ احلوضمؿ واعمحجقم ،احلجومي :افثٚمـ

َّ ِٚجُؿ وَ اْفتَح َأْؾَىَر » :وً مرومققم  ديٌ ؿمداد سمـ أوسطم :وافدفٔؾ  .(2)شْحُجقمُ اْفت

ومنكـف يػطـر احلـوضمؿ واعمحجـقم، ؾمـقاء  ،-ظمـرج :أي- ومنذا اطمتجؿ وفمفـر اًمـدم :وظذ هذا •

 .(3)أو اًمؽتػلم أو همػم ذًمؽ ،يموكً احلجومي ذم اًمرأس

َره ًٚ ٓ ٕٚشٔ ,َؾَسَد  :فهقِمف اً ذاـر اً ظٚمد) :ؿقفف ُْ    .(ًٚ أو ُم

 يشؽمط ًمؾػطر سمام ؾمبؼ مـ اعمػطرات صمالصمي ؿمـروط:   

   .وموًمـوؾمـل معذور ،وً سملن ٓ يؽقن كوؾمـق :افِذـر -1

چ ) :ًمؼقًمـف شمعـومم :ومصــقومف صـحقح وً ، ومنن يمـون ُمؽرهـسملن يؽقن همػم مؽرهٍ  :ٓخ ٔٚرا -1

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ـ ُأيمـِره ومفـذا مــ اًمؽػـر قمّؿـ طمؽـؿُ  عَ ومِـ، ومـنذا رُ (4)(ک ک ک ک گ گ گ

 .سموب أومم

   .ذقموً  أن هذا إمر مػطر سملن يـتػل مـف اجلفؾ :افًِؿ -3

                                 
 .شمقؿقي واسمـ اجلقزي اسمـ واظمتقور واًمشوومعقي، احلـػقي ىمقل وهق يػطِّر، ٓ سموعمبوؿمـرة اعمذي ظمروج أن: اًمثوين اًمؼقل (1)

(، 3/319« )اًمؽؼمى» ذم  لواًمـسو(، 1681« )موضمف اسمـ»و(، 1369« )داود أسمق»(، 18/335« )أمحد» أظمرضمف (1)

« اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/139« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 3533« )طمبون اسمـ»و(، 1771« )اًمدارمل»و

 (.5/671« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصحح(، 1/165)

 .اًمثالصمي إ ؿي ىمقل وهق سموحلجومي، يػطر ٓ: اًمثوين اًمؼقل (3)

 (.196: )اًمـحؾ (1)
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ف ذبٌٚب أو ضَٚر إػ َح ) :ؿقفف َِ    (.أو ُؽبٚرٌ  ,ِْ

ًمق ـمور ودظمؾ إمم طمؾؼف ؿمـلء سمغػم ىمصد، وٓ يؿؽـ اًمتحـرز مــف، ومـال يػطـر سمـذًمؽ، يمـام ًمـق 

 .أو سمخقر، ول يؼصد إدظموًمف ،أو دىمقؼ ،أو همبور ،دظمؾف ذسموب

ََٖٕزَل ) :ؿقفف َر ؾ َُّ ؿَ  ,أو َؾ َِ    .(أو اْحَ 

 .أكزل سموطمتالم، ومنكف ٓ يػطر سمذًمؽ سمؿجرد اًمتػؽػم، أو أكف إذا ومؽر اًمصو ؿ ومقىمع مـف إكزاٌل 

ٚ»مرومققمـًو  طمديٌ أيب هريرة  :واًمدًمقؾ َٓ َست ٍُ ْٕ ْٝ بِتِف َأ َث ُمَّ ِتل َمتٚ َحتدَّ
ِٕ تَٚوَز  َمتٚ مَلْ  ,إِنَّ اهللَ ََتَ

قا ُّ َِّ َُ قا بِفِ  ,َيَ  ُِ َّ ًْ  .(1)«َأْو َي

َيف) :ؿقفف ٍَ َِ    (.أو َأْصَبَح   ؾٔف ضًٌٚم ؾ

، ومنكـف ٓ يػطــر -ـمرطمــف :أي- سمعــد ـمؾـقع اًمػجــر ومؾػظـف أطمـس ذم ومؿــف سمطعـوم ًمـق أن رضمــالً 

   .ٕكف ل يؼع مـف أيمؾ سمعد ـمؾقع اًمػجر :وذفؽ :سمذًمؽ

تف ,أو زاَد ظذ افثالٍث  ,أو اْشَ َْْثرَ  ,أو ََتوَّض  ,أو اْؽَ َسَؾ ) :ؿقفف ََ ِْ مل  :أو بتَٚفَغ ؾتَدخَؾ ادتُٚء َح

ُسْد  ٍْ    (..َي

و زاد قمـــغم اًمـــثالث ذم اعمضؿضـــي أ ،أو اؾمتـشـــؼ ،أو متضـــؿض ،اهمتســـؾ ًمـــق أن رضمـــالً 

   .ومنن صقمف صحقح :أو سموًمغ ومقفام طمتك دظمؾ ذم ضمقومف موءٌ  ،وآؾمتـشوق

 ذم ضمقومـف :وافًِٜ ♦
ٍ
وملؿمـبف مـو ًمـق دظمـؾ ذم ومؿـف ذسمـوب سمغـػم  ،أكف ل يؼصد سمـذًمؽ إدظمـول مـوء

 .ىمصد

ـّ ) :ؿقفف َؾ صٚ ـَ    .(َصحَّ صقُمف ,  ضِقِد افٍْجرِ  ًٚ وَمـ َأ

سملن ٓ يتبلم ًمف سمعد أيمؾـف -ء مـ اعمػطرات، وهق ؿموك  ذم ـمؾقع اًمػجر مـ أيمؾ أو وىمع ذم ؿمـل

   .وٓ ىمضوء قمؾقف ،ومنن صقمف صحقح :-أن اًمػجر ىمد ـمؾع

ـــــــومم :وافتتتتتتتدفٔؾ ـــــــف شمع ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ) :ىمقًم

                                 
 (.117) ومسؾؿ( 5169) ًمبخوريا أظمرضمف (1)
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 .(1)(ڇ

ٝ َح َّك َٓ َتُنؽَّ » :وًمؼقل اسمـ قمبوس ُْ َُ ْؾ َمٚ َص    .(2)شـُ

 .واًمقؼلم ٓ يزول سموًمشؽ ،ـمؾع اًمػجر :ؾٕن اًمقؼلم سمؼوء اًمؾقؾ، وىمد ؿمؽ هو

ـّ ) :ؿقفف َؾ صٚ ـَ    .(  ُؽروِب افنّسِ  ًٚ إٓ إن َأ

ول يتبـلم ًمـف ؿمــلء، أو  ؟همرسمً أو مو زال اًمـفور :إذا أيمؾ وهق ؿموك ذم همروب اًمشؿس، هؾ

   .أن قمؾقف اًمؼضوء مع اسصمؿ :ؾٚحلُؿ :شمبلم ًمف سمعد ذًمؽ أن أيمؾف يمون ىمبؾ همروهبو

 .سمؼوء اًمـفور، وٓ يزول هذا اًمقؼلم سموًمشؽ ؾأن إص :وافًِٜ ♦

ومصـقمف  ،ذم همروب اًمشؿس، صمؿ شمبلم سمعد ذًمؽ أن أيمؾف طمصؾ سمعد اًمغروب وً أمو ًمق أيمؾ ؿمويم

 .كف أيمؾ سمعد متوم اًمصـقوم اعملمقر سمف وهق اسمسوك إمم همروب اًمشؿسأ :وافًِٜ :صحقح مع اسصمؿ

َِد) :ؿقفف  َ ًْ    .(اً إٔف فٌٔؾ ؾبَٚن هنٚر اً أو ُم

ومـال يعتـد هبـذا  :أن اًمػجر ل يطؾع، ومتبلم أكف أيمؾ سمعد ـمؾـقع اًمػجـر ذم اًمـفـور وً أكف أيمؾ فموك ًمق

 .وقمؾقف اًمؼضوء ،اًمصقم

صُمـؿ   ،ذِم َيْقِم هَمْقؿٍ ^ اهللَِأوْمَطْرَكو قَمغَم قَمْفِد َرؾُمقِل »طمديٌ أؾمامء سمـً أيب سمؽر ىموًمً  :وافدفٔؾ ♦

ْؿُس  ًِ اًمش  ًُ ألِِ  :ىمول اًمراوي «ـَمَؾَع   :َشومٍ ىُمْؾ
ِ
ـْ َذًمَِؽ  :ىَموَل  ؟ُأِمُروا سمِوًْمَؼَضوء   .(3)وَماَل سُمد  ِم

ـُ ىَمْقٍس ىَموَل و ـِ  :مو روى سمنِْمُ سْم ـاَمُء ُمَغق َؿـيٌ  ،ط وِب ذِم َرَمَضـونَ اًْمــخَ يُمـ و قِمـْـَد قُمَؿـَر سْمـ وَمـُليِتَ  ،َواًمس 

ْؿُس  ًِ اًمش  ـْ َأوْمَطَر وَمْؾَقْؼِض » :وَمَؼوَل  ،سمَِسِقيٍؼ َوـَمَؾَع  .(4)«َمَؽوَكفُ  وً َيْقمَم

 .يمام ًمق أيمؾ يظـ أن اًمققم مـ ؿمعبون ومبون مـ رمضون ،وملومطر اً خمتور اً وٕكف يمون ذايمر

                                 
 (.187: )اًمبؼرة (1)

 وصححف(، 1/371« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل ،(1/188) «ؿمـقبي أيب اسمـ»و(، 1/171« )اًمرزاق قمبد» أظمرضمف (1)

 (.1/135« )اًمػتح» ذم طمجر اسمـ

 (.1959) اًمبخوري أظمرضمف (3)

 (1/189« )اسصوسمي» ذم طمجر اسمـ وصححف(، 1/171« )اًمرزاق قمبد» أظمرضمف (1)
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 ٌلةةةةةةَفْصة

 :ؿٚل ادٗفػ 

تَٚرةُ  ,أو ُدُبرٍ  ,وَمـ جَٚمَع   هنِٚر رموَٚن   ُؿُبؾٍ ] ٍَّ َُ ََوتُٚء واف تْرِج  ,ؾًِٔتف اف ٍَ وإن جتَٚمَع دوَن اْف

َزَل  ْٕ َٖ ِره ,ادرأُة َمًذورةً  أو ـٕٚٝ ,ؾ ٍَ ََٕقى افهْقَم   َش تَٚرةَ  :أو جَٚمَع َمـ  ٍَّ ـَ وإن جتَٚمَع    .َأْؾَىتَر وٓ 

رْ  ,يقمغِ  ٍِّ َُ َره   يقٍم ومل ُي رَّ ـَ َٚرٌة واحتدة   افثٕٚٔتٜ ,أو  ٍَّ َُ  ,وإن جتٚمع ثتؿ ـٍتر ,و  إوػ اثْ تٚن ,ؾ

ٌٜ  ,ثؿ جٚمع   يقمف وَمتـ جتَٚمَع وهتق ُمًتًٚ  ثتؿ  ,اإلمستُٚك إذا َجتَٚمعَ  وـذفؽ َمـ َفِزَمف ,ؾٍُٚرة ثٕٚٔ

َـّ  ,َمِرَض  َُطْ  ,أو شتَٚؾرَ  ,أو ُج تَٚرُة بٌتِر اجِلتاِد   ِصتِٔٚم َرموتٚنَ  .مل َتْست ٍَّ َُ ُٛ اف وهتل ِظْ تُؼ  ,وٓ ََتِت

 ٍٜ ـِ ُم  ٚبًغِ  ,َرؿب ْٝ  ؾ٘ن ,ًٚ ؾ٘ن مل َيس ىْع ؾ٘ضًُٚم ِش َِّغ ِمسُْٔ ,ؾْ٘ن مل ََيِْد ؾهُٔٚم َصٓري َى ََ    .[مل ََيِْد َش

مــ  ًمبقـون مـو يتعؾـؼ سمـوجلامع ذم هنـور رمضـون، ومـو يؽمشمـى قمؾقـف :هذا اًمػصؾ قمؼـده اعممًمـػ

   .أطمؽوم

ٕكف أهمؾظ اعمػطـرات، وعمـو يؽمشمـى قمؾقـف مــ أمـقر ظمـوًمػ ومقفـو سمؼقـي  :وظمصف سمػصؾ مستؼؾ

   .اعمػطرات

 .(1)(ڤ ڤ)، يمام ذم ىمقًمف اً واقمؾؿ أن اًمؼرآن دل قمغم يمقن اجلامع مػطر

َٚرةُ  ,أو ُدُبرٍ  ,وَمـ جَٚمَع   هنِٚر رموَٚن   ُؿُبؾٍ ) :ؿقفف ٍَّ َُ ََوُٚء واف    .(ؾًِٔف اف

 ؾِ ُبـر يموًمؼُ سمُ واًمـدُ  ،(2)أكـزل أو ل يــزل ،سمن وع اًمعؾامء أن مـ ضمومع ذم اًمػرج، ومنن صقمف يػسـد

 .وملؿمبف أظمر ،ٕكف أطمد اًمػرضملم :ذم ذًمؽ

                                 
 (.187: )اًمبؼرة (1)

 (،3/15) ىمدامي ٓسمـ «اعمغـل»و(، 39صـ) طمزم ٓسمـ «اس وع مراشمى»و(، 3/119« )اسذاف»: اكظر (1)

 (.15/111) شمقؿقي ٓسمـ «اًمػتووى»و
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   ؟فٍُِٚرة فُـ مٚ هق اجلاد ادٍىر ادقجٛ •

  :هق مو شمقومر ومقف أمقر

   .أكزل أو ل يـزل ،ذم ىمبؾ أو دسمر ،ؾمقاء طمالل أو طمرام ،سمتغققى احلشػي ذم ومرج أصكم -1

 .ًمقخرج اًمصقم ذم همػمه :أن يؽقن ذم هنور رمضون -1

ًمقخرج مـ صوم وهـق ممــ  :اسمسوك ومقف فويؾزم ،أن يؽقن ممـ جيى قمؾقف صـقوم رمضون -3

 .ٓ يؾزمف ذًمؽ

   .وً أو كوؾمـق ،وًمق يمون ضموهالً  ،اعمجومع يمػورةً  مَ زِ ًمَ ذا شمقاومرت هذه نوم

 مأ يمـون ضمـوهالً  :، ول يستػصـؾ هـؾ(1)اًمسو ؾ سموًمؽػورة أًمزم اًمرضمَؾ  ^ن اًمـبل أ :دفٔؾواف ♦

ٓ (2).   

 ،أمقر ٜؾٕ٘ف يستٛ ظِٔف َخس إذا وضمد اجلامع هبذه اًمشـروط:   

 .اسصمؿ -1

   .ًمزوم إمسوك ذًمؽ اًمققم -1

 .ويليت سمقوهنو ،اًمؽػورة -3

   .ومسود صقم ذًمؽ اًمققم -1

   .اًمؼضوء -5

َزَل ) :ؿقفف ْٕ َٖ ْرِج ؾ ٍَ تَقى افهتْقَم    ,أو ـٕٚتٝ ادترأُة َمًتذورةً  ,وإن جَٚمَع دوَن اْف َٕ أو جتَٚمَع َمتـ 

ِره ٍَ َٚرةَ  :َش ٍَّ ـَ    .(َأْؾَىَر وٓ 

 :مـ اجلامع ٓ يمػورة ومقفو اً ذيمر اعممًمػ صقر

امع واسكزال دون اًمػرج، ومنكف يؽقن قمؾقـف اًمؼضـوء سومسـود اًمصـقم، ًمؽــ إذا وىمع اجل :إوػ

                                 
 .هريرة أيب طمديٌ مـ( 1111) «مسؾؿ»و(، 1936« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 .واًمسعدي، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره اًمـسـقون، أو اجلفؾ ذم ؿمـلء يؾزمف ٓ أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)
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  .ًمقس قمؾقف يمػورة

 .بؾي، وٕن إصؾ قمدم وضمقب اًمؽػورةسموًمؼُ  لاسكزا، وملؿمبف شمومو  سمغػم  وعٍ  أكف ومطرٌ  :وافًِٜ ♦

 :، ومال يمػورة قمؾقفـو- واًمـوؾمـقي ًمصقمفو ،يموعمؽرهي - إذا ضمقمعً اعمرأة وهل معذورة :افثٕٜٚٔ

ٕهنــو هتؽــً صــقم  :- يموعمطووقمــي اًمــذايمرة ًمصــقمفو -وشمؾزمفــو مــع قمــدم اًمعــذر  ٕهنــو معــذورة،

 .يموًمرضمؾ رمضون سموجلامع، ومقضمبً قمؾقفو اًمؽػورةُ 

ٕكـف ٓ يؾزمـف اسمسـوك، وًمـف اًمػطـر  :ر إذا ضمومع وهق صـو ؿ، ومـال يمػـورة قمؾقـفاعمسوومُ  :افثٚفثٜ

   .عأو سمجام ،أو ؿمـرب ،سمعذر اًمسػر، وؾمقاء أومطر سمليمؾ

ترْ  ,وإن جَٚمَع   يقمغِ ) :ؿقفف ٍِّ َُ َره   يتقٍم ومل ُي ترَّ ـَ تَٚرٌة واحتدة   افثٕٚٔتٜ ,أو  ٍَّ َُ و  إوػ  ,ؾ

   .(اثْ ٚن

   :إذا شمؽرر اجلامع مـ اًمصو ؿ، ومؾف طموًمتون

سمـلن يؼـع مــف اجلـامع، صمـؿ يؼـع مــف أظمـرى وهـق ل يؽػـر قمــ  :أن يؽرره ىمبؾ أن يؽػر :إوػ

 :فذا ًمف طموًمتونوم :اجلامع إول

 .ومتجز ف يمػورة واطمدة :أن يتؽرر ذم كػس اًمققم .1

، ومنكف شمؾزمـف يمػـورة قمــ اً يمام ًمق ضمومع ذم اًمققم ول يؽػر، صمؿ ضمومع همد أن يتؽرر ذم يقملم، .1

 .يمؾ يقمٍ 

   .مستؼؾي، ومنذا وضمبً اًمؽػورة سمنومسوده ل شمتداظمؾ ن يمؾ يقم قمبودشمفأ :وافًِٜ

ٌٜ  ,ٚمع   يقمفثؿ ج ,وإن جٚمع ثؿ ـٍر) :ؿقفف    (.ؾٍُٚرة ثٕٚٔ

ومـنن قمؾقـف يمػـورًة صموكقـي، ؾمـقاء شمؽـرر  :أن يتؽرر اجلامع سمعد مـو يمّػـر قمــ اجلـامع إول :افثٕٜٚٔ

ومتؽـررت  ،ومـألن اًمصـقم قمبـودة دمـى اًمؽػـورة سمـوجلامع ومقفـو ،أو ذم كػـس اًمقـقم ،اجلامع ذم يقم آظمر

 .سمعد اًمتؽػػم يموحلٍ ءاًمقطسمتؽرر 

 .ر، صمؿ سمعد أيوم ضمومع مرًة أظمرىصمؿ يمػّ  ضمومع اًمققم :مثٚل إول



  

 
 الصةةةةةةةةةةةةةةةةياوكتةةةةةةةةةةةةةةةةاب 

 
636 

 .ضمومع صمؿ يمّػر ذم كػس اًمققم سمعتؼ، صمؿ ضمومع ذم كػس اًمققم مرة أظمرى :مثٚل افثٚن

وملوضمــى اًمؽػــورة  حلرمــي رمضــون، حمــرمٌ  وىمــد شمؽــرر، وٕكــف وطءٌ  أكــف وطء حمــرمٌ  :وافًِتتٜ ♦

 .يموٕول

   .(وـذفؽ َمـ َفِزَمف اإلمسُٚك إذا َجَٚمعَ ) :ؿقفف

   :اسمسوك ذم ذًمؽ اًمققم ومؾقس ًمف اجلامع ومقف، ويدظمؾ ومقفؿ أكوس مـ ًمزمف

مــ ل يعؾـؿ سمرؤيــي األـالل إٓ ذم اًمـفــور، أو ىمومـً اًمبقـــي قمـغم دظمــقل اًمشـفر ذم أصمـــوء  :إول

ومعؾقــف اسمســوك سمؼقــي اًمقــقم وقمؾقــف اًمؼضــوء  :اًمـفــور، ويمــون اًمرضمــؾ ىمــد ضمــومع زوضمتــف أول اًمـفــور

  .واًمؽػورة

  .صور ذم هنور رمضون ذم يقٍم يؾزمف اسمسوك ومقف ن ِ وقمفُ أ :وافًِٜ

إذا ـمفـرت،  ػل، واحلـو ضِ إذا ؿُمـ يمـوعمريضِ  :ًمعـذر مــ أضمقـز ألـؿ اًمػطـر أول اًمـفـور :افثٕٜٚٔ

مـع أن إمسـويمفؿ ٓ يعتـؼم، وًمـق ، ومفـمٓء إذا زاًمـً أقمـذارهؿ ًمـزمفؿ اسمسـوك :واعمسوومر إذا ىمـِدم

 .(1)اجلامع طمصؾ مـفؿ  وع سمعد ذًمؽ، ومعؾقفؿ يمػورة هبذا

َـّ  ,وَمـ جَٚمَع وهق ُمًًٚ  ثؿ َمِرَض ) :ؿقفف َُطْ  ,أو شَٚؾرَ  ,أو ُج    .(مل َتْس

ًمؾؽػـورة، صمـؿ سمعـد ذًمـؽ  اعمقضمـُى  يؾزمف اسمسوك وىمـع مــف طمـول صــقومف اجلـامعُ  ًمق أن صو امً 

  .ومنن اًمؽػورة ٓ شمسؼط :أو مرض ،أو أكف ؾموومر، إمو سمجـقكف :طمصؾ ًمف قمذر

 .وموؾمتؼرت اًمؽػورة ومقف ،ذم رمضون سمجامع شموم وً واضمب وً صقمأكف أومسد  :وافًِٜ

َٚرُة بٌِر اجِلاِد   ِصِٔٚم َرموٚنَ ) :ؿقفف ٍَّ َُ ُٛ اف    .(وٓ ََتِ

 ٛومؼـرر أن اًمؽػـورة ٓ دمـى قمـغم مــ وىمـع ذم  ؟أصٚر ادٗفػ إػ مستٖفٜ افٍُتٚرة م تك َتت

 :إٓ ؿمـلء مـ اعمػطرات،

   . هنور رمضونويمون ذًمؽ ذم .ب .مـ وىمع ذم اجلامع .أ

                                 
 .يمػورة همٓء  وع قمغم يؽمشمى ٓ أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)
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 .ويمون ممـ يؾزمف اسمسوك ومقف .ج

عمـو سمقــفام مــ  :قمغم اجلامع ٓ يصـح اعمػطرات وىمقوس ،امع ل يرد ومقف كصأن همػم اجلِ  :وافًِٜ ♦

 .ًمعدم اًمدًمقؾ قمؾقفو :اًمػرق، ومقضمى أن ٓ دمى اًمؽػورة

ٍٜ ) :ؿقفف ـِ ُم  تٚبًغِ  ,وهتل ِظْ تُؼ َرؿبت مل َيست ىْع ؾ٘ضًتُٚم ِشت َِّغ ؾت٘ن  ,ؾتْ٘ن مل ََيِتْد ؾهتُٔٚم َصتٓري

   .(ًٚ ِمسُْٔ

 أصٚر إػ خهٚل افٍُٚرة وهل: 

أو ل جيـد اعمـول  ،ومـنن ل جيـد رىمبـي ،ؾمـؾقؿي مــ اًمعقـقب اًمضـورة سموًمعؿـؾ ،قمتؼ رىمبي مممـي .1

   .اًمؽوذم سمعد اًمـػؼوت اًمشـرقمقي واحلقا ٍ إصؾقي

وقمـدم صـؼمه  ،و ًمشـدة ؿمـبؼفأ ،إمو ًمضعػف :ومنن ل يستطع اًمصقم :صـقوم ؿمفريـ متتوسمعلم .1

 :قمغم اجلامع ومعؾقف

 ،مؼداره مـّد سمـر ،مـ هموًمى ىمقت اًمبؾد وً سملن يعطل يمؾ مسؽلٍم ـمعوم :وً إـمعوم ؾمتلم مسؽقـ .3

 .أو كصػ صوع مـ همػمه

ـُ ضُمُؾـقٌس قِمـْـَد اًمـ بِـلِّ  :ىَموَل   طمديٌ أيب هريرة :وافدفٔؾ ♦ إِْذ َجتَٚءُه َرُجتٌؾ  :^سَمْقــَاَم َكْحـ

َٚل  ََ ُٝ  ,اهللَِرُشقَل  َيٚ :َؾ ُْ َِ تٚ َصتٚنِؿٌ  :َؿَٚل ش ؟َمٚ َفَؽ » :َؿَٚل  .َه َٕ ُٝ َظَذ اْمَرَأِت َوَأ ًْ تَٚل َرُشتقُل  ,َوَؿ ََ  اهللَِؾ

^: «ٚ َٓ َُ
ِ ًْ ًٜ ُت ْغِ » :َؿَٚل  ,َٓ  :َؿَٚل ش ؟َهْؾ ََتُِد َرَؿَب ًَ ـِ ُمَ َ تٚبِ َرْي ْٓ تْؾ َتْستَ ىُِٔع َأْن َتُهتقَم َصت َٓ  ,َٓ  :َؿتَٚل  ,شَؾ

َٚل  ََ َٚم ِش َِّغ ِمْسُِْٔ» :َؾ ًَ ْؾ ََتُِد إِْض َٓ َٞ افَّْبِتلي  :َؿَٚل  ,َٓ  :َؿَٚل  .شًٚ َؾ ت َُ َّ ـُ َظتَذ َذفِتَؽ ُأِتَ  ,^َؾ ْحت َٕ َْْٔتٚ  َؾَب

ٚ ََتٌْر  ^افَّْبِلي  َٓ َرٍق ؾِٔ ًَ َ ُؾ -بِ ُْ ِ َرُق اد ًَ ٚنُِؾ » :َؿَٚل  -َواف ـَ افسَّ َٚل ش ؟َأْي ََ تٚ :َؾ َٕ ْق َؾَ َهتدَّ  ,ُختْذَهٚ» :َؿتَٚل  ,َأ

ُجُؾ ش بِفِ  َٚل افرَّ ََ َر ِمِّْل َيٚ َرُشقَل  :َؾ ََ تٚ  اهللَِؾتقَ  ؟اهللَِأَظَذ َأْؾ َٓ ْٔ َتْغِ  -َمتٚ َبتْغَ ََٓبَ  ٍٝ  -ُيِريتُد احَلترَّ ْٔت َأْهتُؾ َب

ْٔ ِل ـْ َأْهِؾ َب ُر ِم ََ َُٔٚبفُ  ^َؾَوِحَؽ افَّْبِلي  ,َأْؾ ْٕ َِ » :ُثؿَّ َؿَٚل  ,َح َّك َبَدْت َأ ُف َأْه ّْ
ًِ  .(1)شَؽ َأْض

                                 
 (.1111) «مسؾؿ»و(، 1936« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)



  

 
 الصةةةةةةةةةةةةةةةةياوكتةةةةةةةةةةةةةةةةاب 

 
638 

ْٝ ) :ىمقًمف َى ََ    (.ؾ٘ن مل ََيِْد َش

   .سموًمعجز شمسؼطإذا ل يستطع قمغم ظمصول اًمؽػورة اًمثالث ومنن اًمؽػورة 

يمـام ىمـول رؾمـقل  ،ن اًمقاضمبوت شمسؼط سموًمعجز قمـفو، ًمؽـف ًمق وضمدهو ىمريبـًو أظمرضمفـوٕ :وذفؽ

ْق بِتفِ  ,ُخْذَهٚ» :ًمؾرضمؾ ^اهلل  ول  ،اًمطعـوم وأهـؾ سمقتـفأمـره أن يليمـؾ ذًمـؽ  ^ويمقكـف ، (1)شَؾَ َهدَّ

   .يلمره سموًمؽػورة قمقوًو قمـ ذًمؽ دًمقؾ قمغم ؾمؼقـمفو مع اًمعجز

 

 

 

 

 

 

                                 
 .هريرة أيب طمديٌ مـ( 1111) «مسؾؿ»و(، 1936« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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 :ؿٚل ادٗفػ 

ًُف]
َْٔبَ ِِ ف ؾ

َِ َره مَجُْع ِري ُْ ِٜ  ,ُي ُع افْيخٚم ِْ ُرُم َب ْٝ إػ ؾَ  ,وَُيْ َِ ىُِر هبٚ ؾَط إن َوَص ٍْ تفوُي تَرُه َذْوُق  ,ِّ ُْ وُي

 ٍٜ ٍِْؽ َؿِقي   ,َضًٍٚم بال َحٚج ف َأْؾَىترَ  ,وَمْوُغ ِظ َِ ِْ ٓٚ   َح َّ ًْ تُؽ  ,وإن َوَجَد َض ِْ ًِ تُرم اف ُّ وَُيْ ُؾ إن اْفتت ِِّ َ َح

ف ََ َع ِري َِ ُك َصٓقَتف ,َب رِّ ـْ ُحَ َ
ِ ُٜ د بِ َُ َرُه اف ُْ تِذٍب  .وُت ـَ ُٛ اج ْتُٚب  ٍٜ  ,وََيِ ـي دَِت .وَصتْ ؿٍ  ,وِؽٔبت  :ـ ُصت ِؿَ وُشت

ِْٖخُر ُشحقرٍ  ,شإِنِّ َصٚنِؿٌ » :ؿقُفف ٍٛ  ,وَت رٌ  ,وَتًجُٔؾ ؾِْىٍر ظذ ُرَض ّْ وؿتقُل  ,ؾ٘ن ُظِدَم ؾتاءٌ  ,ؾ٘ن ُظِدَم ؾَ 

ٛي افَوُٚء ُم  ٚبً .مٚ َوَردَ  تَؾ ؾًِٔتف متع  ,وٓ ََيقُز إػ رموتٍٚن آَختَر متـ ؽتِر ُظتْذرٍ  ,ًٚ وُيْسَ َح ًَ ؾت٘ن َؾ

ََوِٚء إضًُٚم ِمستُغٍ  أو  ,وإن متَٚت وظِٔتف صتقمُ  ,وفتق بًتَد َرموتَٚن آَخترَ  ,وإن متَٚت  ,فُتؾِّ يتقمٍ  اف

ٟي  ْذرٍ  ,أو اظ ُُٚف  ,َح َٕ ِِّٔف َؿوُٚؤه :أو صالُة 
َّٛ فَقفِ    .[اشُ ِح

 هذا اًمبوب قمؼده اعممًمػ ًمبقون صمالصمي أمقر:  

  .ام سموًمؽمكمو هنك قمـف اًمشورع ٓ قمغم وضمف اسًمز :واعمؽروه :اعمؽروهوت ذم اًمصـقوم :إول

 وٓ يعوىمى وموقمؾف ،أكف يثوب شموريمف امتثوًٓ  :وحُّف. 

  .مو أمر سمف اًمشورع ٓ قمغم وضمف اسًمزام سموًمػعؾ :واعمستحى :اعمستحبوت ذم اًمصـقوم :افثٚن

   .وٓ يعوىمى شموريمف ،متثوًٓ اأكف يثوب وموقمؾف  :وحُّف 

 .ًمؽوأطمؽوم ذ ،ىمضوء اًمصقم ًمرمضون وهمػمه :أي :طمؽؿ اًمؼضوء :افثٚفٞ

ف) :ؿقفف ًُ
َْٔبَ ِِ ف ؾ

َِ َره مَجُْع ِري ُْ    .(ُي

 .، ومقؽره، وٓ يػّطرأن يتعؿد اسكسون  ع ريؼف، صمؿ يبتؾعف :أول ادُروهٚت

 ِّ وظِتٜ ، وً ، ومـلدكك أطمقاًمـف أن يؽـقن مؽروهـاً ىمد اظمتؾػ ذم يمقن ذًمؽ مػطرأكف  :افُراهٜ ٜوظ

 .أكف يصؾ إمم ضمقومف مـ معدشمف ٓ مـ اخلورج :ظدم اف ٍىر

ِٜ ) :قففؿ ُع افْيخٚم ِْ ُرُم َب    .(وَُيْ

ًمضــررهو واؾمـتؼذارهو، ويتليمـد احلؽـؿ  :حيرم قمغم اًمصـو ؿ أن يبؾـع اًمـخومـي :أول ادحرمٚت
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 .أو دموهمف ،أو صدره ،ؾمقاء مـ ضمقومف ،قمغم اًمصو ؿ، وهذا احلؽؿ قموم ذم اًمـخومي

ف) :ؿقفف ِّ ْٝ إػ َؾ َِ ىُِر هبٚ ؾَط إن َوَص ٍْ    (.وُي

 .(1)إن وصؾً إمم اًمػؿ يػطر سمذًمؽ ومنكف ي،ًمق أكف سمؾع اًمـخوم

وملؿمـبفً اًمؼـلء  ،وهـل مــ همـػم اًمػـؿ ،أكف اسمتؾع ذًمؽ قمغم وضمـٍف يؿؽــف اًمتحـرز مــف :وافًِٜ

  .وهمبور اًمدىمقؼ إذا ىمصد اسمتالقمف

 .ل يػطر ،صمؿ اسمتؾع ريؼف -اًمـخومي :أي-وًمؽـ إن سمصؼفو 

ٍٜ ) :ؿقفف َرُه َذْوُق َضًٍٚم بال َحٚج ُْ    .(وُي

 .أن يذوق اًمطعوم سمال طموضمي :وهٚت فِهٚنؿثٚن ادُر

َعـومِ » :ىمول اسموم أمحد ،ٕن ومقف شمعريضًو ًمػسود اًمصقم :وذفؽ َتـَِى َذْوَق اًمط  وَمـنِْن  ،ُأطِمىخ َأْن جَيْ

  .(2)«وَماَل سَمْلَس  ،وَمَعَؾ 

ٍِْؽ َؿِقي  ) :ؿقفف    (.وَمْوُغ ِظ

مـف أضمـزاء، ويمؾـام مضـغتف  وهق اًمذي ٓ يتػتً :مضغ اًمعؾؽ اًمؼقي :افثٚفٞ مـ ادُروهٚت

   .أصمـوء اًمصـقوم -مضغف :أي-ُؾى، ومفذا يؽره قمؾؽف ىمقي وَص 

أكـف  :أكف رسمـام يتســرب إمم ضمقومـف ؿمــلء مــ ـمعؿـف، وذيمـر صـوطمى اًمـروض :وظِٜ افُراهٜ

 .ويقرث اًمعطش ،وجيؿع اًمريؼ ،جيؾى اًمبؾغؿ

ف َأْؾَىرَ ) :ؿقفف َِ ِْ ٓٚ   َح َّ ًْ    (.وإن َوَجَد َض

ومؿـــوط احلؽــؿ سمــوًمػطر وصــقل  :ومنكــف يػطــر هبــذا ،عــوم واًمعؾــؽ ذم طمؾؼــفإذا وضمــد ـمعــؿ اًمط

 .(3) ل يصؾ إمم اجلقف واعمعدة وًمق اًمشـلء إمم احلؾؼ،

                                 
 .اًمعثقؿلم: واظمتورهو وموًمؽ، طمـقػي أيب ىمقل وهل شمػطر، ٓ أهنو: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 (.5/11) مػؾح ٓسمـ «اًمػروع»و(، 6/116) ًمؾؿرداوي «اسكصوف»و(، 3/115) ىمدامي ٓسمـ «اعمغـل»: اكظر (1)

 .اًمعثقؿلم رضمحف اًمذي هق وهذا، اعمعدة إمم اًمقصقل هق احلؽؿ مـوط أن: اسؾمالم ؿمـقخ وقمـد (3)
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 .أكف أوصؾ إمم ضمقومف أضمزاء ؿمـلء ًمق شمعؿد أيمؾف أومطر :وافًِٜ

ُِْؽ ) :ؿقفف ًِ ُرم اف ُّ وَُيْ فاْفت ََ َع ِري َِ ُؾ إن َب ِِّ    .(َ َح

 :وصور يؿشــل مـع اًمريـؼ ،ؾوهق اًمذي إذا قمؾؽتف تؾّ  :تحؾؾمضغ اًمعؾؽ اعم :ادحرمٚت نثٚ

 .إذا طمصؾ مـف سمؾٌع ًمريؼف فقَمؾؽُ  مُ ومفذا حيُر 

ُك َصٓقَتف) :ؿقفف رِّ ـْ ُحَ َ
ِ ُٜ د بِ َُ َرُه اف ُْ    .(وُت

 .أن يؼّبؾ اًمصو ؿ أصمـوء صقمف إذا يمون ممـ ترك اًمؼبؾي ؿمفقشمف :رابع ادُروهٚت

   :قرألو صويؿؽـ اًمؼقل سملن اًمُؼبؾي * 

 :أو ىمـودم مــ ؾمـػر وكحـقه ،يمتؼبقـؾ أوٓده اًمصـغور ،وً بؾي ٓ شمصـحبفو ؿمـفقة مطؾؼـىمُ  :إوػ

   .وموٕصؾ احلؾ

ٕكـف يعـرض  :وخيشـك مـ ومسود صقمف سمنكزال اعمـل ومتحـرم بؾي شمتحرك معفو ؿمفقشمف،ىمٌ  :ٜافثٕٚٔ

  .صقمف ًمؾػسود

 .(1)ومتؽره :سمـوءبؾي شمتحرك معفو ؿمفقشمف، ًمؽـف يلمـ مـ ومسود اًمصقم سموىمٌ  :ٜافثٚفث

ِذٍب ) :ؿقفف ـَ ُٛ اج ُْٚب  ٍٜ  ,وََيِ    (.وَصْ ؿٍ  ,وِؽٔب

 ،واًمغقبـي ،ومبـلم أكـف جيـى أن يتجــى اًمؽـذب :صمؿ أؿمور اعممًمػ إمم مو جيى قمغم اًمصو ؿ ومعؾـف

  .واًمشتؿ

 .اً ظمالف اًمصدق، وهق اسظمبور سمخالف اًمقاىمع قمؿد :وافُذب

   .أو سموًمتعريض ،أو سموًمػعؾ، أو سموسؿمورة ،ؾمقاء يمون سموًمؼقل ذيمرك أظموك سمام يؽره، :وافٌٔبٜ

 .هق اًمسّى  :، وىمقؾاًمؽالم اًمؼبقح ؾمقى اًمؼذف قمـد اًمعرب هق :وافن ؿ

، ومنكـف ، وإذا يمـون صـو امً أكف جيى قمغم اًمصـو ؿ وهمـػمه أن جيتــى هـذا إؿمــقوء دا ـامً  :واظِؿ •

 .جيى دمـبفو سمطريؼ إومم

                                 
 .اًمعثقؿلم ورضمحف شمؽره، وٓ هبو سملس ٓ مبوطمي هنوأ: اًمثوين اًمؼقل (1)
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ـْ » :وً مرومققم  طمديٌ أيب هريرة :دفٔؾ ذفؽ ♦ ورِ َم َؾ بِفِ  ,مَلْ َيَدْد َؿْقَل افزي َّ ًَ  ,واجلٓتؾ ,َواف

َٚمفُ  ًَ ٌٜ ِ  َأْن َيَدَد َض َْٔس هللَِِّ َحَٚج َِ  .(1)شَوصتراَبفُ  ,َؾ

 ،واؾمـتفزاء، وؿمـتؿ ،وكؿقؿـي، وؾمـخريي ،وهمقبـي ،هق اًمؽالم اًمسـلء مـ يمـذب :وؿقل افزور

 .وقمقى، وهمػم ذًمؽ ،وىمذف

 .وكحق ذًمؽ ،واًمضـرب ،ر، واًمؼتؾيمؾ ومعؾ حمرم، يمشفودة اًمزو :وظّؾ افزور

 .وقمدم احلؾؿ ،اًمسػوهي :واجلٓؾ

ـْ ًمَِسـوكِفِ » :ىمول اسموم أمحد و ِِؿ َأْن َيَتَعوَهَد َصْقَمُف ِمـ َٓ ُيـاَمِري ،َيـَْبِغل ًمِؾص   ،َوَيُصـقَن َصـْقَمفُ  ،َو

َٓ َيْغَتـوُب َأطَمـد .َكْحَػُظ َصـْقَمـَو :َوىَموًُمقا ،َسوضِمدِ اًْمـؿَ يَموُكقا إَذا َصوُمقا ىَمَعُدوا ذِم  َٓ َيْعَؿـُؾ قَمَؿـالً  ،اً َو  َو

 .(2)«جَيَْرُح سمِِف َصْقَمفُ 

ـي دَِـ ُص ِؿَ ) :ؿقفف  .(شإِنِّ َصٚنِؿٌ » :ؿقُفف :وُش

 :صمؿ أؿمور اعممًمػ إمم أمقر شمستحى ذم طمؼ اًمصو ؿ

ؼوسمؾـف ومنكـف ٓ ي -سمـلن شمؽؾـؿ قمؾقـف أطمـٌد وآذاه، أو أراد وــرسمف وىمتوًمـف-إذا ؿُمتؿ اًمصـو ؿ  :أوْلٚ

   :«ين صو ؿإ» :سمؾ يؽػ قمـف يده وًمسوكف، ويسـ ًمف أن يؼقل ،سموعمثؾ

ْٞ » :وً مرومققمــ طمــديٌ أيب هريــرة  :وافتتدفٔؾ ْؿ َؾتتاَل َيْرُؾتت ـُ تتَٚن َيتتْقُم َصتتْقِم َأَحتتِد ـَ َوَٓ  ,إَِذا 

 ْٛ فُ  ,َيْهَخ َِ ُف َأَحٌد َأْو َؿَٚت ْؾ  ,َؾِْ٘ن َشٚبَّ َُ َٔ ِْ  .(3)شإِنِّ اْمُرٌؤ َصٚنِؿٌ  :َؾ

ِْٖخُر ُشحقرٍ ) :ؿقفف  .(وَت

مــ اًمصـو ؿ مــ شمــوول  احلوصـُؾ  اًمػعـُؾ  :-سموًمضـؿِّ - واًمُسـحقر :مو يتعؾـؼ سموًمسـحقر :ثٕٚٔٓٚ

  .يتسحر سمف مو :أي ،ظمر اًمؾقؾآعمو يميمؾ  اؾمؿٌ  :اًمطعوم ذم هذا اًمقىمً، وسموًمػتح

                                 
 (.1993« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.5/17) مػؾح ٓسمـ «اًمػروع»و(، 3/181) ىمدامي ٓسمـ «اعمغـل»: اكظر (1)

 (.1151« )مسؾؿ»و(، 1991« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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 .إمم ىمرب ـمؾقع اًمػجر ؿـ اًمسـي أن يمظمر اسكسون اًمسحقروم

ٚ َمَع افَّْبِتلِّ » :لطمديٌ زيد سمـ صموسمً ىمو :وافدفٔؾ َٕ ْر تالَ  ,^َتَسحَّ ُٝ  شةِ ُثتؿَّ َؿتَٚم إَِػ افهَّ ت ِْ تْؿ  :ُؿ ـَ

ُحقرِ  َٚن َبْغَ إََذاِن َوافسَّ ًٜ » :َؿَٚل  ؟ـَ  .(1)شَؿْدُر ََخْستَغ آَي

 .(وَتًجُٔؾ ؾِْىرٍ ) :ؿقفف

إذا شمقؼـ اًمصو ؿ همـروب اًمشـؿس، ومنكـف يســ اًمتعجقـؾ سمـوًمػطر، ويبـدأ سمـف  :ثٚفٞ ادس حبٚت

َٓ َيتَزاُل افَّْتُٚس » :وً وحلديٌ ؾمـفؾ سمــ ؾمـعد مرومققمـ ،(2) ^هدي اًمـبل  أكف :افدفٔؾوبؾ اًمصالة، ىم

ْىرَ  ,بَِخْرٍ  ٍِ قا اف ُِ  .(3)شَمٚ َظجَّ

ٍٛ ) :ؿقفف رٌ  ,ظذ ُرَض ّْ    .(ؾ٘ن ُظِدَم ؾاءٌ  ,ؾ٘ن ُظِدَم ؾَ 

 :نن ل جيـد وموعمـوءومـ ،اًمرـمى، ومـنن ل جيـد ومـوًمتؿر أن يبدأ سموًمػطر قمغم :رابع ادس حبٚت فِهٚنؿ

َٚن َرُشتقُل » :حلديٌ أكس  َ  ^ اهللِـَ ىِتُر َظتَذ ُرَضَبتٍٚت َؿْبتَؾ َأْن ُيَهتعِّ ٍْ ـْ ُرَضَبتٌٚت  ,ُي ت ُُ َؾتِْ٘ن مَلْ َت

َذ ََتََراٍت  ًَ ـْ َمٚءٍ  ,َؾ ـْ َحَسٚ َحَسَقاٍت ِم ُُ    .(4)شَؾِْ٘ن مَلْ َت

 .سمس اًمذي ل يقبس، سمخالف اًمتؿر اًمقواًمؾلّم  اًمتؿُر  :وافُرَضٛ

   .(وؿقُل مٚ َوَردَ ) :ؿقفف

َٛ » :يمام ذم طمديٌ اسمــ قمؿـر ،^أن يدقمق سموًمدقموء اًمقارد قمـ اًمـبل  :خٚمس ادس حبٚت َذَهت

                                 
 (.1997« )مسؾؿ»و(، 575« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

ـْ ( 1999) صحقحف ذم مسؾؿ أظمرج (1) ًُ : ىَموَل ، قَمطِق يَ  َأيِب  قَم وٌق  َأَكو َدظَمْؾ وٌق  أَلَو وَمَؼوَل ، ك قَمو َِشيَ  قَمغَم ، َوَمْنُ : َمْنُ

ـْ  َرضُماَلنِ  دٍ  َأْصَحوِب  ِم و، ق حُمَؿ  ـِ  َيْلًُمق َٓ  يماَِلمُهَ و، اخْلػَْمِ  قَم ُؾ » َأطَمُدمُهَ وْمَطورَ  اعْمَْغِرَب  ُيَعجِّ ظَمرُ ، «َواْسِ ْٔ رُ  َوا  ُيَمظمِّ

وْمَطورَ  ْغِرَب اعمَْ  ًْ ، َواْسِ ـْ : وَمَؼوًَم ُؾ  َم وْمَطورَ  اعْمَْغِرَب  ُيَعجِّ ًْ ، اهللِ قَمْبدُ : ىَموَل ؟ َواْسِ َذا»: وَمَؼوًَم َُ ٚنَ  َه  «َيْهَْعُ  ق اهللِ َرُشقُل  ـَ

 (.1998« )مسؾؿ»و(، 1957« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 واحلويمؿ(، 1/185« )اًمدارىمطـل»و(، 696« )اًمؽممذي»و(، 1356« )داود أسمق»و(، 19/119« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.1995« )اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وطمسـف(، 1/139« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/131« )اعمستدرك» ذم



  

 
 الصةةةةةةةةةةةةةةةةياوكتةةةةةةةةةةةةةةةةاب 

 
644 

 ُٖ َّ ُروُق  ,افيَّ ًُ  اْف
ِٝ َِّ َْجُر إِْن َصَٚء  ,َواْبَ  ْٕ َٝ ا  .(1)شاهللَُوَثَب

 هريـرة ومنكـف وىمـً إضموسمـي، يمـام ذم طمـديٌ أيب :وحيرص قمغم اؾمتغالل وىمً آومطـور سموًمـدقموء

ٌٜ َٓ ُتَردي َدْظَقُُتُؿْ » :وً مرومققم  ىِرَ  :َثاَلَث ٍْ ٚنُِؿ َح َّك ُي  .(2)ش...افهَّ

ٛي افَوُٚء ُم  ٚبً) :ؿقفف    .(ًٚ وُيْسَ َح

 :ومبـلّم أكـف يسـتحى اًمتتـوسمع ذم ىمضـوء رمضـون أؿمور اعممًمػ هـو إمم مو يتعؾـؼ سمؼضـوء اًمصـقم،

   :ٕمقر

   .إداء متتوسمعٕن  :أكف أىمرب إمم مشوهبي إداء -1

 .أكف أؾمـرع ذم إسمراء اًمذمي، وومقف ظمروج مـ اخلالف -1

 .ٕن اسكسون ٓ يدري مو يعرض ًمف قمام ىمريى :أكف أطمقط -3

ََوتِٚء إضًتُٚم ِمستٍُغ  ,وٓ ََيقُز إػ رموٍٚن آَخَر مـ ؽِر ُظتْذرٍ ) :ؿقفف تَؾ ؾًِٔتف متع اف ًَ ؾت٘ن َؾ

   .(فُؾِّ يقمٍ 

   :ؾ٘ن أخره ؾِف حٚف ٚنء رمضون طمتك يلشمقف رمضون آظمر، ٓ جيقز ًمإلكسون أن يمظمر ىمضو

   .أن يؽقن اًمتلظمػم ًمعذر، ومؾقس قمؾقف إٓ اًمؼضوء :إوػ

   .قمـ يمؾ يقم يمػورٌة إـمعوم مسؽلممع اًمؼضوء ومعؾقف  أن يؽقن اًمتلظمػم ًمغػم قمذر، :افثٚن

از يموًمصـالة، ظمقًمـػ ذًمـؽ ذم ضمـق ٕن مؼتضـك اًمدًمقؾ وضمقب اًمؼضوء قمغم اًمػـقر :ذفؽو ♦

تَٚن » :ٕن قمو شي ىموًمـً :وًمغػمه إمم أن يضـقؼ ؿمعبون قمـف شملظمػمه ًمؾؿعذور إمم زوال قمذره ًمؾعذر ـَ

                                 
(، 13/398« )اًمؽبػم» ذم واًمطؼماين(، 3/371« )اًمؽؼمى» ذم واًمـسو ل(، 1357« )داود أسمق» أظمرضمف (1)

« اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل، وصححف( 1/111« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ، وطمسـف( 1/185« )اًمدارىمطـل»و

(1/191.) 

 اسمـ»و(، 1991« )ظمزيؿي اسمـ»و(، 1751« )موضمف اسمـ»و(، 3598« )اًمؽممذي»و(، 13/119« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.5/151« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 3/181« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 3118« )طمبون



 

 
 التعليل املكيع على  ساد املضتكيع

 
645 

ـْ َرَمَوٚنَ  ْقُم ِم قُن َظَعَّ افهَّ ُُ َبٚنَ  ,َي ًْ َّٓ ِ  َص  .(1)شَؾَا َأْشَ ىُِٔع َأْن َأْؿِِضَ إِ

 قمبوس، وأيب هريـرةومألكف يروى قمـ اسمـ قمؿر، واسمـ  :وأمو يمقكف قمؾقف إـمعوم مسؽلم ًمؽؾ يقم

ؾِّ َيْقٍم ِمْسُِْٔ» :هنؿ ىموًمقا ـُ ـْ  ؿ َظ
ًِ ، وىمـد (3)، ول ُيرَو قمـ همػمهؿ مـ اًمصحوسمي ظمالومـف(2)شًٚ ُيْى

 .(5()4)مـ ـمريؼ ومقف وعػ ^أؾمـده أسمق هريرة إمم اًمـبل 

   .(وفق بًَد َرموَٚن آَخرَ  ,وإن مَٚت ) :ؿقفف

 ،ت ىمبـؾ أن يؽػـر، وموًمؽػـورة صموسمتـي ذم ذمتـفأن اًمؽػورة شمؾزمف سمتلظمػم اًمؼضوء، وًمق أكـف مـو :أي

   .وهذه اًمؽػورة ُّترج مـ مػماصمف يمسو ر اًمديقن

ٟي  ,وإن مَٚت وظِٔف صقمُ ) :ؿقفف ْذرٍ  ,أو اظ ُُٚف  ,أو َح َٕ ِِّٔف َؿوُٚؤه :أو صالُة 
َّٛ فَقفِ    .(اشُ ِح

 :ومال خيؾق مـ طموًمتلم -ويمذا اًمصالة، واحلٍ، وآقمتؽوف-إذا موت اعمقً وقمؾقف صـقوم 

ومـوحلؽؿ أكـف ٓ يصـوم قمــف اًمصــقوم اًمـذي وضمـى  ،يمصـقم رمضـون :أن يؽقن قمبودة ومرض (أ

 .(6)ويمذا اًمصالة سملصؾ اًمشـرع،

أو  ،ومقؼضـك قمـف مو أوضمبف قمغم كػسف سموًمــذر مــ صـالة، أو صـقم :اً أن شمؽقن اًمعبودة كذر (ب

  .اقمتؽوف، أو طمٍ

ًْ  ،^ؾُمـقِل اهللِ أن امرأة ضَموَءِت إمَِم رَ  «:اسمـ قمبوسطمديٌ  :وافدفٔؾ ♦  ،َيـو َرؾُمـقَل اهللِ :وَمَؼوًَمـ

                                 
 (.1116« )مسؾؿ»و(، 1959« )رياًمبخو» أظمرضمف (1)

 .وصححف( 1/119« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ ،(1/195) «اًمدارىمطـل» أظمرضمف (1)

 (.3/151) ىمدامي ٓسمـ «اعمغـل»: اكظر (3)

  َوًَمْقَس »: وىمول( 1/113« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل ،(1/197) «اًمدارىمطـل» أظمرضمف (1)
ٍ
ء  احلديٌ: أي -«سمٌَِمْ

 .- اعمرومقع

: واظمتوره ، مسعقد اسمـ قمـ ويروى، احلـػقي مذهى وهق قمؾقف، يمػورة وٓ اًمؼضوء قمؾقف أن: ثويناًم اًمؼقل (5)

 .اًمعثقؿلم

 اًمـذر، وهق كػسف قمغم أوضمبف مو أو اًمشـرع سملصؾ وضمى مو ؾمقاء: مطؾؼوً  قمـف يصوم أكف: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (6)

 .احلديٌ ٕهؾ اًمؼقل هذا اًمشقيموين وكسى
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ًْ َوقَمَؾْقَفو َصْقُم َكْذرٍ  ل َموشَم ََوتتٔ ِٔفِ  :ىَمـوَل  ؟َأوَمَلُصـقُم قَمـَْفـو ،إِن  ُأمِّ ـٌ َؾ تِؽ َدْيت تَٚن َظتَذ ُأمِّ ـَ  َفتْق 
ِٝ  ,َأَرَأْيت

ٚ َٓ دِّي َذفِِؽ َظْْ َٗ َٚن ُي ـَ ًْ  ؟َأ تِؽ  :ىَمـوَل  ،َكَعؿْ  :ىَموًَم ـْ ُأمِّ وطمـديٌ اسمــ قمبـوس ظمصـص ، (1)شَؾُهتقِمل َظت

ٔيفُ » :اًمذي ًمػظف طمديٌ قمو شي
ِْٔف صتٌٔٚم َصَٚم َظُْْف َوفِ َِ ـْ َمَٚت َوَظ  .(2)شَم

ْٔتِف » :حلـديٌ قمو شـي :واًمصقم قمـ اعمقً هق قمغم آؾمتحبوب ٓ قمغم اسجيـوب َِ ـْ َمتَٚت َوَظ َمت

ٔيفُ 
 .(4)(ېئ ىئ ىئ ىئ ی) :واًمصورف إمم آؾمتحبوب ىمقًمف شمعومم، (3)شصتٌٔٚم َصَٚم َظُْْف َوفِ

 ٞ؟مٚ ادراد بٚفقِل افذي يهقم ظـ ادٔٝ   احلدي 

 تٚ» :حلـديٌ :هق يمؾ وارث َٓ
َْٖهِِ تَرانَِض بِ ٍَ تقا اف َُ ترٍ  ,َأحْلِ ـَ َْوَػ َرُجتٍؾ َذ ِٕ تَق  ُٓ تَل َؾ

َِ  ،(5)شَؾتَا َب

 .اًمقزم هق اًمقارث إذِ  :ومذيمر إوًمقيي ذم اعمػماث

 

 

 

 

 

                                 
 (.1118« )مسؾؿ»و(، 1953« )ياًمبخور» أظمرضمف (1)

 (.1117« )مسؾؿ»و(، 1951« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.1117« )مسؾؿ»و(، 1951« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.161: )إكعوم (1)

 .قمبوس اسمـ طمديٌ مـ( 1615« )مسؾؿ»و(، 6731« )اًمبخوري» أظمرضمف (5)
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 :ؿٚل ادٗفػ 

تِٚم افبِتٔضِ ] ـي ِصُٔٚم َأيَّ الٍ  ,وآثْتِغ واخلّتٔسِ  ,ُيَس ٝ  متـ َصتقَّ ُّ وصتِٓر  ,وِشت مِ اْفتت تُدُه  ,َحرَّ ـَ وآ

ِٜ  ,افًُٚذ ثؿ اف ٚشعُ  جَّ
َٜ  ,وتِسِع ذي احْلِ ف َصْقُم يتقمٍ  ,-فٌِر حٚج  هبٚ-ويقِم َظَرَؾ ُِ  .وؾِْىتُر َيتقمٍ  ,وَأْؾَو

 ٍٛ َرُه إؾتراُد َرَجت ُْ ِٜ  ,وُي ت ًَ ُّ ِٝ  ,واجل ـِ  .وافنتؽِّ  ,وافستْب ًِٔتدي تُرُم صتقُم اف تِٚم  ,وفتق   َؾتْرضٍ  ,وَُيْ و أيَّ

ٍٜ وؿِراٍن ,اف ؼيِؼ  تف .إٓ َظـ َدِم ُم ً ًُ تٍع َحتُرَم َؿْى تؾِ  .وَمـ َدَخَؾ   َؾتْرٍض ُمَقشَّ ٍْ تَزُم   افْ ِْ وٓ  ,وٓ َي

تْدِر   .ٟي اْفتَح َؿوُٚء ؾِٚشِده إٓ  ََ ُٜ اف ًَِؼت إواِختِر متـ َرموتٚنَ  وُتْرَجك فِٔت تُد  ,اف ـَ ُٜ  ,وَأوتتُٚره آ وفِٔت

ـَ أبِغُ   .[وَيْدُظق ؾٔٓٚ با َوَردَ  ,شبٍع وظؼي

واًمتطققمـوت  عمو ذيمر اعممًمػ صـقوم اًمػرض ذيمر مو يؽؿؾ سمف اسكسـون ظمؾـؾ صــقومف، :ادْٚشبٜ

ْبتِدي  :ُيتُرواإْ » :يمام شمؼدم ذم صالة اًمتطقع، ويمام ذم طمـديٌ ،يؽؿؾ هبو اًمػرا ض يقم اًمؼقومي ًَ
َهتْؾ فِ

دٍ  ـْ َتَىقي  .(1)ش؟ِم

 ومؿشـروقمقي صـقوم اًمتطقع كعؿي قمظقؿي ٕمقر:   

   .أهنو شمؽؿؾ هبو اًمػرا ض .1

 :ومـفـو طمـديٌ ،مو يؽمشمى قمؾقفو مـ إضمـر اًمعظـقؿ، وشمؼـدم ذم أول اًمصــقوم ذيمـر إدًمـي .1

ـْ َصَٚم َيْقم» َد  ,اهللِِ  َشبِِٔؾ  ًٚ َم ًَّ فُ  اهللَُب َٓ ًَِغ َخِريٍ َوْج ـِ افَِّْٚر َشْب ـِ » :وطمـديٌ، (2)شًٚ َظ تِؾ اْبت َّ تؾي َظ ـُ

َٔٚمَ  ,آَدَم َففُ  َّٓ افهِّ ٚ َأْجِزي بِفِ  ,إِ َٕ ُف ِِل َوَأ َّٕ  .(3)شَؾِ٘

                                 
« موضمف اسمـ»و(، 167« )اًمـسو ل»و(، 115« )اًمؽممذي»و(، 861« )داود أسمق»و(، 15/199« )أمحد» أظمرضمف (1)

 صحقح» ذم إًمبوين وصححف(، 1/519« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/161« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 1115)

 (.1571« )اجلومع

 .اخلدري ؾمعقد أيب طمديٌ مـ( 1153« )مسؾؿ»و(، 1819« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 .هريرة أيب طمديٌ مـ( 1151« )مسؾؿ»و(، 1991« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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 صقم اًمتطقع ىمسامن: 

 .شمطقع مطؾؼ :إول

   .شمطقع مؼقد، وهق أومضؾ مـ اعمطؾؼ :افثٚن

 :ومؼول .صـقومفوصمؿ ذيمر اعممًمػ  ؾي مـ إيوم اًمتل يستحى 

ِٚم افبِٔضِ ) :ؿقفف ـي ِصُٔٚم َأيَّ    .(ُيَس

 ،(1)أوصــك أسمـو اًمـدرداء ^ٕن اًمـبـل  :أن يصقم اعمسؾؿ صمالصمي أيـوم مــ يمـؾ ؿمـفر :افسْٜ (1

   .سمصـقوم صمالصمي أيوم مـ يمؾ ؿمفر (2)وأسمو هريرة

يمـام ذم وموحلســي سمعشــر أمثوألـو،  :أكف حيصؾ ًمـف سمصــقومفو أضمـر صـقم اًمـدهر :وافٍوؾ   ذفؽ

ٚمٍ » :طمديٌ قمبد اهلل سمـ قمؿرو  َأيَّ
ِٜ فِ  ,َصْقُم َثاَلَث ِِّ ـُ ْهِر   .(3)شَصْقُم افدَّ

 ـيُ  ،صـّح  وذم أيِّ أيوم اًمشفر يموكـً هـذه إيـوم ًْ  ،يمـام ذم طمـديٌ ُمَعـوَذُة اًْمَعَدِوي  َـو ؾَمـَلًَم َأهن 

ـْ يُمؾِّ ؿَمْفٍر صَماَلصمَ  ^َأيَموَن َرؾُمقُل اهللِ » :قَمو َِشيَ  ومٍ َيُصقُم ِم ًْ  ؟َي َأي  ًُ أَلَـو ،َكَعـؿْ  :ىَموًَم ـوِم  :وَمُؼْؾـ ـْ َأيِّ َأي  ِمـ

ْفِر يَموَن َيُصقمُ  ًْ  ؟اًمش  ِر َيُهقمُ  :ىَموًَم ْٓ ِٚم افنَّ ـْ َأيِّ َأيَّ ـْ ُيَبِِٚل ِم ُُ  .(4)شمَلْ َي

حلـديٌ  :واخلومس قمشـر ،واًمراسمع ،اًمثوًمٌ :ًمؽـ إومضؾ أن شمؽقن اًمثالصمي إيوم أيوم اًمبقض

تَٚن َرُشتقُل » :ىمول  قسـلمؾحون اًمؼ ُهتقَم اْفبِتَٔض  ^ اهللِـَ َٕ تٚ َأْن  َٕ ُْٖمُر َوَأْرَبتَع  ,َثتاَلَث َظنتترةَ  :َي

ْهرِ  :َوَؿَٚل  .َوََخَْس َظنترةَ  ,َظنترةَ   افدَّ
ِٜ َْٔئ َٓ ـَ َـّ   .(5)شُه

                                 
 (.711« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.711« )مسؾؿ»و(، 1178« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.1159« )مسؾؿ»و(، 1979« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.1169« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

(، 1797« )موضمف اسمـ»و(، 3/191« )اًمؽؼمى» ذم اًمـسو ل و(، 1119« )داود أسمق»و(، 19/55« )أمحد» أظمرضمف (5)

« اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 6/177« )احلؾقي» ذم كعقؿ وأسمق(، 3651« )طمبون اسمـ»و(، 19/15« )اًمؽبػم» ذم اينواًمطؼم

(1/185). 
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ِر َثالَ  ,َيٚ َأَبٚ َذر  » :^ىمول رؾمقل اهلل  :ىمول  وعمو روى أسمق ذر ْٓ ت ـَ افنَّ َٝ ِمت ّْ تٍٚم إَِذا ُصت َٜ َأيَّ َثت

ةَ  ةَ  ,َؾُهْؿ َثاَلَث َظْؼَ ةَ  ,َوَأْرَبَع َظْؼَ  .(1)شَوََخَْس َظْؼَ

   (.وآثِْغ واخلّٔسِ ) :ؿقفف

 .واخلؿقس آصمـلميقمو  :ممو يستحى صقمف (1

 ،صمــلم واخلؿـقسقمــ ؾمـبى صـقمف اس ^اًمـبـل ؾمـلل  أكـفطمديٌ أؾمـومي سمــ زيـد  :دفٔؾافو

ــول تترَ » :ومؼ ًْ تتٚدَِغَ َذإِتتَؽ َيْقَمتتِٚن ُت ًَ َْظتتَاُل َظتتَذ َربِّ اْف ْٕ َا ا ِٓ تتٚ  ,ُض ؾِتتٔ َٕ تتِع َوَأ َّ تتَرَض َظ ًْ ٛي َأْن ُي ُِٖحتت َؾ

 .(2)شَصٚنِؿٌ 

ـْ َصتْقِم َيتْقِم اإِل  ^أن افْبل » : وطمديٌ أيب ىمتودة َذاَك َيتْقٌم ُوفِتْدُت  :َؿتَٚل  ؟ْثَْتْغِ ُشئَِؾ َظت

ُٝ  ,ؾِٔفِ  ْث
ًِ ِزَل َظَعَّ ؾِ -َوَيْقٌم ُب ْٕ  .(3)ش-ٔفِ َأْو ُأ

ى َصْقَم اإل ^ أن افْبل» :وطمديٌ قمو شي َٚن َيَ َحرَّ ٔسِ ـَ ِّ  .(4)شْثَْْغِ َواخَل

الٍ ) :ؿقفف ٝ  مـ َصقَّ   .(وِش

ًّ  :ممو يستحى صقمف (3 تُف » :حلـديٌ أيب أيـقب  :ؿمقال ؾم ًَ ـْ َصتَٚم َرَمَوتَٚن ُثتؿَّ َأْتَب َمت

الٍ  ًٚ ِش ّ  ـْ َصقَّ ْهرِ  ,ِم ـَهتِٔٚم افدَّ َٚن   .(5)شـَ

 .اؾمتحى اًمعؾامء أن شمؽقن متتوسمعي، وأن شمؽقن سمعد اًمعقد مبوؿمـرةو

                                 
 واًمبقفؼل(، 1117« )ظمزيؿي اسمـ»و(، 1111« )اًمـسو ل»و(، 761« )اًمؽممذي»و(، 35/315« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.5/753)« اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 1/191« )اًمؽؼمى» ذم

(، 9/18« )احلؾقي» ذم كعقؿ وأسمق(، 1358« )اًمـسو ل»و(، 717« )اًمؽممذي»و(، 36/85« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.5/755« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف

 (.1161« )مسؾؿ» أظمرضمف (3)

 «يعغم أسمق»و(، 1739« )موضمف اسمـ»و(، 1187« )اًمـسو ل»و(، 715« )اًمؽممذي»و(، 11/55« )أمحد» أظمرضمف (1)

 (.5/751« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 7/113« )احلؾقي» ذم كعقؿ وأسمق(، 1751)

 (.1161« )مسؾؿ» أظمرضمف (5)
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ُّ وصِٓر ) :ؿقفف مِ اْفت    .(َحرَّ

تَد » :وً مرومققمـ  حلـديٌ أيب هريـرة :ؿمفر حمـرم :ممو يستحى صقمف (1 ًْ َأْؾَوتُؾ افهتتِٔٚم َب

ُر اهللِ  ,َرَمَوٚنَ  ْٓ ُّ َص مُ اْفت  .(1)شَحرَّ

ُدُه افًُٚذ ثؿ اف ٚشعُ ) :ؿقفف ـَ    .(وآ

َوصتتُٔٚم َيتْقِم » :حلديٌ أيب ىمتـودة :ومصقمف يمػورة ذكقب ؾمـي ،صقم يقم قموؿمقراء :اعمحرمآيمد 

فُ  ,َظُٚصقَراءَ  َِ َٜ افَّ ِل َؿْب َْ َر افسَّ ٍِّ َُ ُٛ َظَذ اهللِ َأْن ُي    .(2)شَأْحَ ِس

   .وهق اًمققم اًمذي كجك اهلل ومقف مقؾمـك وىمقمف

ُٝ إَِػ َؿٚبِتؾٍ » :ىمول ^ أكف حلديٌ اسمـ قمبوس :ويستحى أن يصقم ىمبؾف اًمققم اًمتوؾمع ٔت
َِ ـْ َب

 ,َفئِ

َـّ اف َِّٚشعَ     .خوًمػ سمذًمؽ اًمقفقد ذم صـقومفؿ اًمعوؿمـر، وًمق(3)شَُٕصقَم

 .وومقف ورد اًمػضؾ ،ٕكف يقم قموؿمقراء ،وجيقز صقم اًمعوؿمـر وطمده

ِٜ ) :ؿقفف جَّ
   .(وتِسِع ذي احْلِ

   .شمسع ذي احلجي :ممو يستحى صـقومف (5

تٚ ِ  َهتِذهِ » :وً وس مرومققمديٌ اسمـ قمبطم :وافدفٔؾ َٓ تٍٚم َأْؾَوتَؾ ِمْْ تُؾ ِ  َأيَّ َّ ًَ ظنتتر  :يًْتل- َمتٚ اف

ٚدُ  :َؿُٚفقا ؟-ذي احلجٜ َٓ ٚدُ  :َؿَٚل  ؟َوَٓ اجِل َٓ ِستِف َوَمٚفِتفِ  ,َوَٓ اجِل ٍْ َّٓ َرُجٌؾ َخَرَج خُيَتٚضُِر بَِْ تْؿ َيْرِجتْع  ,إِ َِ َؾ

   .واًمصقم مـ أومضؾ إقمامل اًمصوحلي ،(4)شبِنتلءٍ 

وىمد ذيمر ؿمـقخ اسؾمالم أن أيوم اًمعشـر مـ ذي احلجي أومضؾ أيوم اًمعـوم، وهـل أومضـؾ مــ  *

 .أيوم اًمعشـر إواظمر مـ رمضون، وإن يموكً ًمقوزم اًمعشـر إواظمر أومضؾ مـ ًمقوًمقفو

                                 
 (.1163« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.1161« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.1131« )مسؾؿ» أظمرضمف (3)

 (.969« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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َٜ ) :ؿقفف   .(فٌِر حٚج  هبٚ-ويقِم َظَرَؾ

 :ع، ومصـقمف يمػـورة ؾمــتلميقم قمرومي، وهق آيمد أيوم اًمعشـر وهق اًمتوؾم :ممو يستحى صقمف (6

َٜ » :وً مرومققمـ  حلديٌ أيب ىمتودة تفُ  ,صتتُٔٚم َيتْقِم َظَرَؾت َِ َٜ افَّ ِتل َؿْب تَْ تَر افسَّ ٍِّ َُ ُٛ َظتَذ اهللِ َأْن ُي  ,َأْحَ ِست

َدهُ  ًْ َٜ افَّ ِل َب َْ  .احلوج وهذا سموًمـسبي ًمغػم (1)شَوافسَّ

تْؿ  ^ُٝ َمتَع افَّْبِتلِّ َحَجْجت» :عمـو روى اسمــ قمؿـر ىمـول :وأمو احلوج ومال يسـتحى ًمـف اًمصـقم َِ َؾ

فُ  ّْ فُ  ,َيُه ّْ ْؿ َيُه َِ ٍر َؾ ُْ فُ  ,َوَمَع َأيِب َب ّْ ْؿ َيُه َِ َر َؾ َّ فُ  ,َوَمَع ُظ ّْ ْؿ َيُهت َِ تٚ َٓ َأُصتقُمفُ  ,َوَمَع ُظْثَاَن َؾ َٕ َوَٓ  ,َوَأ

 .(2)شَوَٓ َأهْنَك َظْْفُ  ,آُمُر بِفِ 

ف َصْقُم يقمٍ ) :ؿقفف ُِ    .(وؾِْىُر َيقمٍ  ,وَأْؾَو

   .وً ويػطر يقم ،وً أن يصقم يقم :أومضؾ اًمصـقوم اًمتطقع

َوَأْؾىِتْر  ,ًٚ َؾُهتْؿ َيْقمت» :ىمـول ًمـف ^أن اًمـبـل  ديٌ قمبد اهلل سمـ قمؿرو سمــ اًمعـوص،طم :وافدفٔؾ

ُٝ  ,َوُهَق َأْؾَوُؾ افهتٔٚمِ  ,َؾَذفَِؽ صتُٔٚم َداُوَد  ,ًٚ َيْقم ِْ َُ ـْ َذفِتَؽ  :َؾ تَٚل ا ,إِنِّ ُأضُِٔؼ َأْؾَوَؾ ِم ََ فَّْبِتلي َؾ

ـْ َذفَِؽ  :^  .(3)شَٓ َأْؾَوَؾ ِم

ٍٛ ) :ؿقفف َرُه إؾراُد َرَج ُْ    .(وُي

 ذيمر اعممًمػ  ؾي أيوم يؽره صـقومفو: 

  .أو سموٓقمتؽوف، ومنن هذا يمؾف ٓ أصؾ ًمف ،أن خيص رضمى سموًمصقم -1

ــف ؾمــدّ  :وظِتتٜ افُراهتتٜ ♦ ــي طمتــك ٓ يعظّ  ،ًمؾذريعــي اً أن ومق ؿــف اًمـــوس، يمــام يمــون أهــؾ اجلوهؾق

 :يضـرب أيمػ اًمـوس طمتك يليمؾقا ويؼـقل عؾقكف، وعمو ومقف مـ اًمتشبقف سمرمضون، ويمون قمؿر يػ

                                 
 (.1161« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

(، 1896« )اًمدارمل»و(، 3/188« )اًمؽؼمى» ذم واًمـسو ل، وطمسـف( 751« )اًمؽممذي»و(، 9/199« )أمحد» أظمرضمف (1)

 .(3691« )طمبون اسمـ»و(، 5595« )يعغم أسمق»و

 (.1159« )مسؾؿ»و(، 1976« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)
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ُِقا» ُف َأْهُؾ  :ـُ ُّ يِّ ًَ َٚن ُي ـَ ٌر  ْٓ َا ُهَق َص َّٕ ِٜ اْفتَج َؾِ٘ َّٔ
 .(1)شِٚهِِ

ٜ) :ؿقفف ًَ ُّ    .(واجل

   .يؽره ًمإلكسون أن خيص يقم اجلؿعي سموًمصـقوم -1

قا َيتْقَم » :وً مرومققم ديٌ أيب هريرة طم :وافدفٔؾ تٚمِ اْفتتُج َٓ َِّتُهي َيَّ ْٕ ـْ َبتْغِ ا  بِهتتٍٔٚم ِمت
ِٜ
ًَ ُّ, 

ؿْ  ـُ قَن ِ  َصْقٍم َيُهقُمُف َأَحُد ُُ َّٓ َأْن َي    .(2)شإِ

ْؿ َيتْقَم » :وً مرومققمـ وطمديٌ أيب هريـرة  ـُ ِٜ اْفتتُج َٓ َيُهتْؿ َأَحتُد ًَ تفُ  ,ُّ َِ َّٓ َأْن َيُهتقَم َؿْب َأْو  ,إِ

َدهُ  ًْ  .(3)شَيُهقَم َب

ًِ احلَوِرِث  ٌٜ  ^َأنَّ افَّْبِلَّ » :وطمديٌ ضُمَقْيِرَيَي سمِـْ َّ
ِٜ َوِهتَل َصتٚنِ ت ًَ ُّ ٚ َيتْقَم اجُل َٓ ْٔ َِ تَٚل  ,َدَخَؾ َظ ََ  :َؾ

ِٝ َأْمسِ  ّْ ْٝ  ؟َأُص ـَ َأْن َتُهقِمل َؽد :َؿَٚل  ,َٓ  :َؿَٚف ْٝ  ؟اً ُتِريِدي َْٖؾىِِري :َؿَٚل  ,َٓ  :َؿَٚف  .(4)شَؾ

ِٝ ) :ؿقفف    .(وافسْب

 .ويػرده سمذًمؽ ،أن خيص يقم اًمسبً سموًمصقميؽره  -3

ؿْ » :وً مرومققم ء طمديٌ اًمصاّم  :وافدفٔؾ ُُ ْٔ ت َِ َض َظ َّٓ ِ  َمتٚ اْؾتُسِ ِٝ إِ تْب  ,َٓ َتُهتقُمقا َيتْقَم افسَّ

 ٍٜ َٚء ِظََْب َّٓ حِلَ ْؿ إِ ـُ فُ  ,َوإِْن مَلْ ََيِْد َأَحُد ٌْ َو ّْ َٔ ِْ  .(5)شَأْو ُظقَد َصَجَرةٍ َؾ

 .(6)ومػل إومراده سموًمصقم شمشبف هبؿ ،شمعظؿف اًمقفقد أكف يقمٌ  :ووجف افُراهٜ

                                 
« رواءاس» ذم إًمبوين وصححف(، 3/188« )إوؾمط» ذم واًمطؼماين(، 751« )ؿمقبي أيب اسمـ» أظمرضمف (1)

(1/113.) 

 (.1111« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.1111« )مسؾؿ»و(، 1985« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.1986« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 اسمـ»و(، 3/119« )اًمؽؼمى» ذم واًمـسو ل(، 711« )اًمؽممذي»و(، 1111« )داود أسمق»و(، 15/7« )أمحد» أظمرضمف (5)

 . (1/391« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/135« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 1163« )ظمزيؿي اسمـ»و(، 1716« )موضمف

 جيقز سمؾ ًمشذوذه،: قمؾقف يعتؿد ٓ هذا ذم واحلديٌ يؽره، ٓ سموًمصقم اًمسبً إومراد أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (6)

 .اًمؼقؿ واسمـ اًمعؾامء، أيمثر قمـ وطمؽوه، شمقؿقي اسمـ: واظمتوره يمراهي، سمال اًمسبً صـقوم
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   .(وافنّؽ ) :ؿقفف

إذا  ،يقم اًمثالصملم مــ ؿمـعبون :قمغم اعمشفقر مـ اعمذهى يقم اًمشؽ، وهق :ممو يؽره صقمف -1

 .، ول يروا األاللاً يموكً اًمسامء صحق

َْٔقَم افَِّذي ُيَنؽي ؾِِٔف » :سمـ يوه  قمامر طمديٌ :وافدفٔؾ ـْ َصَٚم اْف ِٚشتؿِ َم ََ تْد َظَلت َأَبتٚ اْف ََ  َؾ

 .(1)ش^

ـِ ) :ؿقفف ًِٔدي ُرُم صقُم اف  (.وفق   َؾْرضٍ  ,وَُيْ

 :حيرم صقمفو وً ذيمر اعممًمػ أيوم

ـِ َأْزَهـرَ  :وهذا سمن وع اًمعؾامء، وموًمعقد ٓ يصوم :صقم يقمل افًٔد .1  ،حلديٌ َأيِب قُمَبْقٍد َمْقمَم اسْم

ـِ  :ىَموَل  ـْ  ^ اهللَِهتَذاِن َيْقَمتِٚن هَنَتك َرُشتقُل » :وَمَؼـوَل  ،اخلَط ـوِب  ؿَمـِفْدُت اًمِعقـَد َمـَع قُمَؿـَر سْمـ َظت

َا  ِٓ ؿْ  :صتِٔٚم ُُ ـْ صتِٔٚم ْؿ ِم ـُ ؿْ  ,َيْقُم ؾِْىِر ُُ ُسُِ ُٕ ـْ  ُِقَن ؾِِٔف ِم ـُ ْٖ َْٔقُم أَخُر َت  .(2)شَواف

وًمــق كــقى سمــف ىمضــوء ومــرٍض يمرمضــون، ومـــ ىمصــد  ،اًمعقــد طمــرام لأن صــقم يــقم :واظِتتؿ •

  .أصمِؿصـقومفام 

ِٚم اف ؼيِؼ ) :ؿقفف ٍٜ وؿِراٍن ,و أيَّ    .(إٓ َظـ َدِم ُم ً

واًمثوًمــٌ قمشـــر،  ،واًمثــوين قمشـــر ،احلــودي قمشـــر :وهــل أيــوم مـــك :صتتقم أيتتٚم اف نتتتريؼ .1

ويبسـطقكف ذم اًمشـؿس، طمتـك ٓ شمســرع إًمقـف  ،ىمقن اًمؾحـؿـرِّ َشـٕن اًمـوس يمـوكقا يُ  :قً سمذًمؽوؾمؿّ 

   .ػقكياًمعُ 

تتُٚم » :وً مرومققمــ حلــديٌ كبقشــي األــذزم  :أن يصــقم أيــوم اًمتشـــريؼومقحــرم قمــغم اسكســون  َأيَّ

                                 
 اسمـ»و(، 1615« )موضمف اسمـ»و(، 1188« )اًمـسو ل»و(، 686« )اًمؽممذي»و(، 1331« )داود أسمق» أظمرضمف (1)

« اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/111« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 3585« )طمبون اسمـ»و(، 1911« )ظمزيؿي

 (.5/691« )اعمـػم اًمبدر» ذم اعمؾؼـ اسمـ وصححف(، 1/198)

 (.1137« )مسؾؿ»و(، 1999« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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ٍؾ َوصترٍب  ـْ ُٚم َأ ٍر هللَِِّ ,اف َّنتريِؼ َأيَّ ـْ َٜ » :وً مرومققمـ وذم طمديٌ قمؼبي سمـ قمـومر  ،(1)شَوذِ  ,َيتْقُم َظَرَؾت

ْشاَلمِ  ,َوَيْقُم افَّْْحرِ  ٚ َأْهَؾ اإْلِ َٕ ُٚم اف َّنتريِؼ ِظُٔد ٍؾ َوصترٍب َوِهَل َأيَّ  ,َوَأيَّ ـْ  .(2)شُٚم َأ

 ك حٚفٜ واحدة وهلْويس ث:   

 ،صمالصمـي ذم احلـٍ :سملن يؽقن قمؾقـف صـقوم قمنمـة أيـوم-أو ىموركًو ول جيد األدي  ،مـ طمٍ متؿتعوً 

 -وجيقز أن يصقم اًمثالصمي ذم أيوم اًمتنميؼ ،وؾمبعي إذا رضمع

ت» :ىمقل اسمـ قمؿر وقمو شـي :ودًمقؾ ذًمؽ تِٚم اف َّْؼِ ْص ِ  َأيَّ ـَ مَلْ ُيتَرخَّ ّْ ـْ مَلْ ََيِتِد  ,يِؼ َأْن ُيَهت َّٓ دَِت إِ

 .(3)«اَْلْديَ 

ف) :ؿقفف ًُ ٍع َحُرَم َؿْى    .(وَمـ َدَخَؾ   َؾْرٍض ُمَقشَّ

إٓ  ،ويؾزمـف أن يتؿـف ،أو صقم، ومنكف حيرم أن يؼطعف ،إذا ؿمـرع اسكسون ذم ومعؾ ومرض يمصالة

 .(4)(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ) :ًمعؿقم :ًمعذر ؿمـرقمل

 .أو همػم مقؾمعٍ  ،وً ؾمقاء يمون اًمقىمً مقؾمع ،اًمؼضوء ومقحرم ىمطع

ؾِ ) :ؿقفف ٍْ َزُم   افْ ِْ    .(وٓ َي

 .وٓ يؾزمف أن يتؿف ،إذا ؿمـرع اسكسون ذم صقم كػٍؾ، ومنكف جيقز أن يؼطعف

تَٚل  ^َدَخَؾ َظَعَّ افَّْبِلي » :ىموًمً طمديٌ قمو شي :وافدفٔؾ ♦ ََ ْؿ صتتلءٌ  :َذاَت َيْقٍم َؾ ـُ  ؟َهتْؾ ِظْْتَد

 ِْ َُ تٚ َيْقمت :َؿَٚل  ,َٓ  :ََْٚؾ َٕ َْتٚ ًٚ َؾِ٘نِّ إَِذْن َصٚنٌِؿ, ُثؿَّ َأَتٚ ِْ َُ ٌْٔس  ,َيتٚ َرُشتقَل اهللِ :آَختَر َؾ تَٚل  ,ُأْهتِدَي َفَْتٚ َحت ََ  :َؾ

                                 
 (.1111« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

« اًمدارمل»و(، 3991« )اًمـسو ل»و(، 773« )اًمؽممذي»و(، 1119« )داود أسمق»و(، 18/695« )أمحد» أظمرضمف (1)

، وصححف( 1/131« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 3693« )طمبون اسمـ»و(، 1199« )ظمزيؿي اسمـ»و(، 1761)

 (.1/198« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل

 (.1997) «اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.33: )حمؿد (1)
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ُٝ َصٚنِاً  ,َأِرئِْفِ  ْد َأْصَبْح ََ َِ َؾ  ,َؾ ـَ َٖ  .(1)شَؾ

وٓ جيـقز  ،هنام يؾزمـونومـن ،وهذه ىموقمدة ذم  قع اًمـقاومؾ أكف جيقز ىمطع كػؾفو إٓ احلٍ واًمعؿرة

 .(2)(ۓ ڭ ڭ ڭ) :ًمؼقًمف شمعومم :ىمطعفام

   .(ٟي اْفتَح وٓ َؿوُٚء ؾِٚشِده إٓ ) :ؿقفف

، صمـؿ يمرضمؾ صـوم كػـالً  :أو همػمه، ومنكف ٓ يؾزمف أن يؼضـقف ،أو صقم ،إذا ومسد اًمـػؾ مـ صالة

 .يؼضـقف سمدا ًمف ىمطعف ومال

ًمزمف أن يؼضـل وموؾمدمهو، وًمق يمـون احلـٍ احلٍ واًمعؿرة، ومنكف إذا ىمطعفام  :ويس ثْك مـ ذفؽ• 

  .واًمعؿرة كػالً 

ًَِؼ إواِخِر مـ َرموٚنَ ) :ؿقفف ْدِر   اف ََ ُٜ اف ُد  ,وُتْرَجك فِٔ ـَ    .(وَأوتُٚره آ

ـمــالق، وشمؼــع ذم اًمعشـــر إواظمــر مـــ رمضــون، ًمقؾــي اًمؼــدر هــل أومضــؾ أيــوم اًمعــوم قمــغم اس

تْدِر ِ  افتِقْترِ » :حلديٌ قمو شـي :ذم إوشمور مـ اًمعشـر إواظمر :وأرضمك أوىموهتو ََ َٜ اف ت َِ ْٔ ْوا َف ترَّ ـَ  ,َحَ ِمت

ـْ َرَمَوٚنَ  ًَنتر إََواِخِر ِم  .(3)شاف

ـَ أبِغُ ) :ؿقفف ُٜ شبٍع وظؼي    .(وفِٔ

أكف يمـون حيؾـػ أهنـو ًمقؾـي ؾمـبع » :عمو ورد قمـ أيب سمـ يمعى :ًمقؾي ؾمبع وقمشـريـ :أرضمك اًمؾقوزم

   .(4)شوقمشـريـ

   .(با َوَردَ وَيْدُظق ؾٔٓٚ ) :ؿقفف

واًمــدقموء، وممــو ورد ذم ذًمــؽ  ،وآؾمــتغػور ،يـبغــل ًمإلكســون أن يشــتغؾ هــذه اًمؾقؾــي سموًمعبــودة

                                 
 (.1151« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)

 (.196: )اًمبؼرة (1)

 (.1169« )مسؾؿ»و(، 1917« )اًمبخوري» أظمرضمف (3)

 (.761« )مسؾؿ» أظمرضمف (1)
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تْدِر َمتٚ َأْدُظتق» :طمديٌ قمو شي ََ َٜ اْف ت َِ ْٔ ُٝ َف ت َْ َٝ إِْن َواَؾ تقفِغَ » :َؿتَٚل  ؟َأَرَأْي َُ ت :َت ُٓ ٛي  ,ؿَّ افِ تقأ ُحِت ٍُ تَؽ َظ َّٕ إِ

َق َؾْٚظُػ َظِّْل ٍْ ًَ  .(1)شاْف

 

 

 

 

 

 

                                 
(، 3859« )موضمف اسمـ»و(، 7/116« )اًمؽؼمى» ذم واًمـسو ل(، 3513« )اًمؽممذي»و(، 11/136« )أمحد» أظمرضمف (1)

 ذم واًمبقفؼل ،وصححف( 1/539« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 916« )اًمدقموء» ذم اينواًمطؼم(، 13« )يعغم أسمق»و

 .(5/181« )اًمشعى»
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 :ؿٚل ادٗفػ 

ِٜ اهللِ تًٚػ] وٓ َيِهتحي إٓ  ,وَيِزمتٚن بٚفَّْتْذرِ  ,وَيِهحي بال صْقمٍ  ,َمسْقنٌ  ,هق ُفزوُم َمسجٍد فىٚظ

ُع ؾٔف إٓ ادرأُة ؾٍل ـؾِّ َمسجٍد ِشَقى َمْسِجِد بٔ ِٓٚ َّّ تَذَره .  َمسجٍد َُيَ َٕ أو افهتالَة   َمستجٍد  ,وَمتـ 

ِٜ ؽِر ا ُِٓٚ احلرامُ - فثالث ِٜ  ,وَأؾو سجُد ادديْ َّ َزْمتف ؾٔتف -ؾَْٕٚؿَلت ,ؾ ِْ َ إؾوتَؾ  ,مل َي تْز  :وإن َظتغَّ مل ََيُ

ف َٕ ِسف ,ؾٔا َدو ُْ ًَ َذَر َزَمْ .وظُُسف ب َٕ َّْٔ ًٚ وَمـ  ًَ ف ؿبَؾ فِٔ ِف إُوَػ  ,ًٚ ُم ٍَ  .وَختَرَج بًتَد آِختِره ,َدَخَؾ ُمً ُ

َ ُُِػ إٓ ًْ ُرج ادُ ُد َجْتٚزةً  ,ًٚ وٓ َيًقُد َمريو ,دٚ ُٓبدَّ مْف وٓ خَيْ َٓ وإن َوضِتَئ  ,إٓ أن َينتِسَضف :وٓ َيْنت

ِْٔفِ  .َؾَسَد اظ ُُٚؾف :  َؾْرٍج  ًْ َرِب واج ُْٚب مٚ ٓ َي َُ ٛي اص ٌُٚفف بٚف  .[وُيْسَ َح

 واسىمبول قمؾقف، يؼول :آظ ُٚف فٌٜ
ِ
ول  ،سمـف اقمتؽػ ومالن سمؿؽون يمـذا إذا أىمـوم :ًُمُزوُم اًمشـلء

وموًمعويمػ قمـغم اًمشــلء هـق ، (1)(ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ) :خيرج قمـف، ومـف ىمقل إسمراهقؿ

 .اعمؼقؿ قمؾقف

   .ًمزوم مسجٍد ًمطوقمي اهلل شمعومم :ًٚ ذظ

 :آظ ُٚف ثٚبٝ بٚفُ ٚب, وافسْٜ, واإلمجٚد* 

 .(2)(ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ) :ومؿـ اًمؽتوب (1

 .(3)^إطموديٌ ذم اقمتؽوف اًمـبل  :ومـ اًمسـي (1

سمــ ، وا(6)، واًمــقوي(5)قمبـد اًمـؼمواسمــ  ،(4)يمـوسمـ اعمــذر :كؼؾف  وقمي :وع اًمعؾامء قمؾقفوإ  (3

                                 
 (.51: )إكبقوء (1)

 (.187: )اًمبؼرة (1)

 (.1167« )مسؾؿ»و(، 399« )اًمبخوري»: اكظر (3)

 (.59صـ) اعمـذر ٓسمـ «اس وع»: اكظر (1)

 (.13/51) اًمؼم قمبد ٓسمـ «اًمتؿفقد»: اكظر (5)

 (.6/175) ًمؾـقوي «اعمجؿقع»: اكظر (6)
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   .(2)، وهمػمهؿ(1)طمجر

ِٜ اهللِ تًٚػ) :ؿقفف    .(هق ُفزوُم َمسجٍد فىٚظ

 .هذا شمعريػ آقمتؽوف

أو اعمصـغم، ومؽـؾ  ،أو اعمدرؾمي ،يموًمدار :ظمرج سمف مو ًمق ًمزم همػم اعمسجد :(فزوم مسجد) :ؿقففو

ڎ ڎ ) :أن اهلل أوــوف آقمتؽــوف ًمؾؿســجد ومؼــول :وافتتدفٔؾ ،وً  يســؿك اقمتؽوومــهــذا ٓ

   .(3)(ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 .هذا اعمؼصقد مـ آقمتؽوف وهق اًمتػرغ ًمعبودة اهلل :(ضٚظٜ هلل تًٚػ) :وؿقفف

 .(َمسْقنٌ ) :ؿقفف

  .آقمتؽوف مسـقن سمن وع اًمعؾامء

َأنَّ َرُشتقَل » :ؾمعقد اخلدري يمام ذم طمديٌ أيب  ،ومداومتف قمؾقف ^ومعؾ اًمـبل  :وافدفٔؾ

ـْ َرَمَوتتٚنَ ^ اهللِ تت إَْوَشتتِط ِمت ْؼِ ًَ َ ُِتتُػ ِ  اف ًْ تَٚن َي َػ َظٚمتت ,ـَ َُ َٜ إِْحتتَدى  ,ًٚ َؾتتْٚظَ  تت َِ ْٔ تتَٚن َف ـَ َح َّتك إَِذا 

ـَ  تتي ٚؾِتتفِ  ,َوِظْؼِ َُ ـَ اْظ ِ ٚ ِمتت َٓ
ـْ َصتتبَِٔح ِ تتُرُج ِمتت ُٜ افَّ ِتتل خَيْ تت َِ ْٔ َِّ تتَٚن ا» :َؿتتَٚل  ,َوِهتتَل اف ـَ ـْ  تتلَمتت ًِ تتَػ َم َُ  ,ْظَ 

ْؼَ إََواِخرَ  ًَ َ ُِِػ اف ًْ َٔ ِْ    .(4)ش...َؾ

قْمتَِؽـوَف  وً قَمَجب» :ىمول اًمزهري ِٓ يْمـُف ُمـْـُذ َدظَمـَؾ  ^َواًمـ بِـلخ  ،ًمِْؾُؿْسـؾِِؿلَم شَمَريُمـقا ا ِديـََي اًْمــؿَ َلْ َيؽْمُ

   .(5)«اهلُلطَمت ك ىَمَبَضُف 

 .(وَيِهحي بال صْقمٍ ) :ؿقفف

 .ف سمدون صقميصح أن يؽقن آقمتؽو

                                 
 (.1/171) طمجر ٓسمـ «اًمبوري ومتح»: اكظر (1)

 (.5/118) اعمؾؼـ ٓسمـ «إطمؽوم قمؿدة سمػقا د اسقمالم»: اكظر (1)

 (.187: )اًمبؼرة (3)

 (.1917« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 (.1/185) طمجر ٓسمـ «اًمبوري ومتح»: اكظر (5)
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 :وافدفٔؾ ♦

إيِنِّ َكـَذْرُت ذِم اجلَوِهؾِق ـِي َأْن َأقْمَتؽِـَػ ًَمْقَؾـًي ذِم اعمَْسـِجِد  ،اهللَِيو َرؾُمـقَل  :قمؿر، أكف ىمول طمديٌ -1

 .(1)شَأْوِف بَِْْذِركَ » :َؼوَل وم ،احلََرامِ 

 .ًمصحي آقمتؽوف وً وٕن اًمصقم قمبودة مستؼؾي سمـػسفو ومال شمؽقن ؿمـرـم -1

َْٔس َظتَذ » :ه قمـ سمعض اًمصحوسمي، يمـوسمـ قمبـوس ىمـولوًمقرود -3 ُّ َفت َ ُِِػ صتتٔٚمٌ اْفتت َّٓ َأْن  ,ًْ إِ

ِسفِ  ٍْ َٕ ُف َظَذ  َِ ًَ    .(2)شََيْ

ـــي قمـــغم مشــــروقمقي (3)(ڈ ڈ ژ ژ) :وًمؼقًمـــف شمعـــومم ، ومؼـــد دل إـمـــالق أي

 .(4)آقمتؽوف سمال صقم

   .(وَيِزمٚن بٚفَّْْذرِ ) :ؿقفف

ـْ » :، ومنكـف يؾزمـف ذًمـؽ حلـديٌؽػ، أو يعتؽػ صـو امً إذا كذر اسكسون أن يصقم وهق معت َمت

َذَر َأْن ُيىَِٔع  فُ  اهللََٕ ًْ
ُٔىِ ِْ  .(5)شَؾ

ُع ؾٔف) :ؿقفف َّّ    (.وٓ َيِهحي إٓ   َمسجٍد َُيَ

 .ٓ يصح آقمتؽوف إٓ ذم مسجد

 :وافدفٔؾ ♦

ــومم .1 ــف شمع ــف ٓ (ڈ ڈ ژ ژ) :ىمقًم ــقم احلــول أك ــود سمؿػف ــذًمؽ، وملوم ، ظمصــف سم

                                 
 (.6697« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

(، 1/319« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/139« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 1/199« )اًمدارىمطـل» أظمرضمف (1)

 (.1896« )اجلومع وعقػ» ذم إًمبوين ووعػف

 (.187: )اًمبؼرة (3)

، شمقؿقي اسمـ واظمتقور، اعموًمؽقي مذهى وهل مطؾؼًو، آقمتؽوف ًمصحي ؿمـرط اًمصقم أن: أمحد قمـ اًمثوكقي اًمروايي (1)

 .سمقاضمى ًمقس اًمصـقوم أن اعمصـػ، ىمرره مو -أقمؾؿ واهلل- وإىمرب اًمؼقؿ، واسمـ

 (.6696« )اًمبخوري» أظمرضمف (5)
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 .ػم اعمسجد، وًمق صح ذم همػمه ل خيص تريؿ آقمتؽوف سموعمبوؿمـرة ذم اعمسوضمداقمتؽوف ذم هم

ــي .1 ــديٌ قمو ش تتَٚن َرُشتتقُل اهللِ» :وذم طم ـَ ُٔتتْدِخُؾ َظتتَعَّ َرْأَشتتُف َوُهتتَق ِ   ^ َوإِْن  َّ َف ْسِجِد اْفتتت

تتفُ  ُِ َُٖرجِّ ٍٜ  ,َؾ َٚجتت َّٓ حِلَ َٝ إِ ْٔتت َٓ َيتتْدُخُؾ اْفَب تتَٚن  ـَ َ ُِ  ,َو ًْ تتَٚن ُم ـَ وٓ ومــرق ذم ذًمــؽ سمــلم اًمرضمــؾ  ،(1)شًٚ ٍتتإَِذا 

 :يمـ يعتؽػـ ذم اعمسـجد، وًمـق صـح ذم همـػمه ًمػعؾــف وًمـق مـرة ^ٕن زوضموت رؾمقل اهلل  :واعمرأة

 .ًمؾصحي وً شمبققـ

ًِ  وًمــق صــّح  ــ َٓ » :ومقــف، وىمــد ورد قمـــ قمو شــي ^اًمـبــل  أزواُج  ه ٓقمتؽــَػ أو همــػمِ  ذم اًمبق َو

َّٓ ِ  َمْسِجٍد َجِٚمعٍ  َٚف إِ َُ  .(2)شاْظ ِ

 .صغم ومقف اجلامقميشمُ  اً أن يؽقن مسجد :ؽػ ومقفعتَ اًمذي يُ  اعمسجدِ  وووسمطُ 

   (.إٓ ادرأُة ؾٍل ـؾِّ َمسجٍد ِشَقى َمْسِجِد بٔ ِٓٚ) :ؿقفف

يصــح اقمتؽوومفــو ذم يمــؾ مســجد، وإن ل شُمَؼــؿ ومقــف  :ضتتٚبط ادستتجد افتتذي تً ُتتػ ؾٔتتف ادتترأة

قس ألو آقمتؽـوف ذم مسـجد سمقتفـو، وهـق سمخالف اًمرضمؾ، وًم ،ٕهنو ٓ دمى قمؾقفو اجلامقمي :اجلامقمي

 ^ٕكف ًمق ضمـوز ذًمـؽ ٓقمتؽـػ أزواج رؾمـقل اهلل  :وذفؽ :اعمقوع اًمذي ضمعؾتف ًمؾصالة مـ سمقتفو

 .ًمؾجقاز وً شمبققـ :ذم سمققهتـ وًمق مرة واطمدة

   .ومال شملظمذ طمؽؿ اعمسوضمد، ومال يصح آقمتؽوف ومقفو ،اعمصؾقوت :ومثؾ ذفؽ

تتَذَره) :ؿقفتتف َٕ ِٜ أو افهتتالَة  ,وَمتتـ  ُِٓٚ احلتترامُ -   َمستتجٍد ؽتتِر افثالثتت ِٜ  ,وَأؾوتت ستتجُد ادديْتت َّ  ,ؾ

َزْمف ؾٔف -ؾَْٕٚؿَل  ِْ    (.مل َي

اعمسـجد احلـرام، وهـق أومضـؾفو قمـغم اسـمـالق، وأول سمقـً ووـع قمـغم  هـل :ادسٚجد افثالثتٜ

 .، واعمسجد إىمصـك^إرض، وًمف مـ اًمػضو ؾ مو ٓ يقازيف ومقفو همػمه مـفو، ومسجد اًمـبل 

                                 
 (.197« )مسؾؿ»و(، 1919« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 إًمبوين وصححف(، 1/311« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/191« )اًمدارىمطـل»(، 1173« )داود أسمق» أظمرضمف (1)

 (.1/139« )اسرواء» ذم
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، ومنكــف ٓ وً يمؼبــوء، أو طمــّدد ضمومعــ :أو اًمصــالة ذم همــػم اعمســوضمد اًمثالصمــي ،ا كــذر آقمتؽــوفومــنذ

 .وٓ يتعلم ،يؾزمف

ِٜ َمَستِٚجَد » :وً مرومققمـ  طمديٌ أيب هريـرة :وافدفٔؾ َّٓ إَِػ َثاَلَثت َحتُٚل إِ ادَْستِجِد  :َٓ ُتَنتدي افرِّ

ُشقِل  ,احَلَرامِ   .(1)شهتكَوَمْسِجِد إَؿْ  ,^َوَمْسِجِد افرَّ

َ إؾوَؾ ) :ؿقفف ف :وإن َظغَّ َٕ ْز ؾٔا َدو ِسف ,مل ََيُ ُْ ًَ    .(وظُُسف ب

أو ومقام هـق أقمـغم مــف، وٓ يصـح ومـقام هـق  إذا قملّم ذم اقمتؽوومف اعمسجد إومضؾ ومنكف يؾزمف ومقف،

  .دوكف

أمـو  ،أو إىمصــك ،ومال يصح أن يعتؽـػ ذم اًمـبـقي ،كقى آقمتؽوف ذم اعمسجد احلرام :مثٚفف

   .ًمعؽس ومقصحا

إيِنِّ  ،اهللَِيـو َرؾُمـقَل  :وَمَؼـوَل  ،ىَمـوَم َيـْقَم اًْمَػـْتِح  َأن  َرضُمالً » :طمديٌ ضموسمر سمـ قمبد اهلل :دفٔؾ ذفؽ ♦

يَ  اهلُلَكَذْرُت هللِ ِ إِْن وَمَتَح  ًِ  ،قَمَؾْقَؽ َمؽ  َ ذِم سَمْق َأقَمـوَد  صُمـؿ   ,َصؾِّ َهُٚهَْتٚ :َؼوَل وم ،ْؼِدِس َريْمَعَتلْمِ اًْمـؿَ َأْن ُأَصكمِّ

َُٕؽ إَِذنْ  :وَمَؼـوَل  ،صُمؿ  َأقَموَد قَمَؾْقفِ  ,َصؾِّ َهُٚهَْٚ :وَمَؼوَل  ،قَمَؾْقفِ  ْٖ أكـف إذا كـذر إدكـك ضمـوز  :ؾتدل ظتذ (2)شَصت

 .وٓ قمؽس ،إقمغم

َذَر َزَمْ) :ؿقفف َٕ َّْٔ ًٚ وَمـ  ًَ ف ؿبَؾ فِٔ ِف إُوَػ  ,ًٚ ُم ٍَ    .(وَخَرَج بًَد آِخِره ,َدَخَؾ ُمً ُ

قمتؽـػ أهلل قمـكم أن  :يمـلن يؼـقل :ومقىمتـف يبـدأ مــ همـروب ًمقؾتفـو :مدًة معقــي وً ؽووممـ كذر اقمت

وموًمقىمً ًمالقمتؽوف طمقـفو يبدأ مــ همـروب اًمشـؿس ًمقؾـي اًمعشــر إمم  :اًمعشـر إواظمر مـ رمضون

 .همروب اًمشؿس مـ آظمر يقم مـفو

                                 
 (.1397« )مسؾؿ»و(، 1189« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)

 قمقاكي وأسمق(، 1116« )يعغم أسمق»و(، 1339« )اًمدارمل»و(، 3395« )داود أسمق»و(، 13/186« )أمحد» أظمرضمف (1)

(، 19/83« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/391« )اعمستدرك» ذم واحلويمؿ(، 5883« )قمقاكي أسمق»و(، 5883)

 .(1/117) «اسرواء» ذم إًمبوين وصححف
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َ ُُِػ إٓ دٚ ُٓبدَّ مْف) :ؿقفف ًْ ُرج ادُ    .(وٓ خَيْ

 .ألذا اًمريمـ وً ؽوف هق اًمؾبٌ ذم اعمسجد، يمون ظمروضمف مـ اقمتؽوومف مـوومقعمّو يمون ريمـ آقمت

ُٜ َظتَذ » :أهنو ىموًمً  قمو شي طمديٌ :وافدفٔؾ َّْ ُّ افسي َ ُِِػ,اْفتت ًْ....  ٍٜ َٚجت تُرَج حِلَ َٓ خَيْ َّٓ  ,َو إِ

َٓ ُبدَّ ِمْْفُ   َٚ
ِ َّٓ بَِهْقمٍ  ,د َٚف إِ َُ َٓ اْظ ِ  .(1)شَو

   :ًمف أطمقال :وً ـمبع أو ،وً مٍر ٓسمد ًمف مـف ؿمـرقمٕ وظمروج اعمعتؽػ مـ اعمسجد

ٕكـف ٓ  :ومفذا ٓ يبطـؾ آقمتؽـوف :كجوؾمي، وكحق ذًمؽ ؾِ ْس اخلروج ًمؼضوء احلوضمي، أو همَ  .1

   .يؿؽـ ومعؾف ذم اعمسجد، ًمؽـ ٓ يطقؾ اعمؽٌ سمعد طموضمتف

 :اخلروج ًمؾطفورة اًمقاضمبي، يموًمغسؾ مـ اجلـوسمي، واًمقوقء، وكحقه ومفذا .1

  .ومقجقز اخلروج ًمذًمؽ :ؿؽـف ومعؾ ذًمؽ ذم اعمسجدإن ل ي -أ

ومقؾزمـف ذًمـؽ، وٓ خيـرج  :ًمقضمقد مؽون معـدو ًمـذًمؽ :إن متؽـ مـ ومعؾ ذًمؽ ذم اعمسجد -ب

   .إٓ إذا يمون يؾحؼف وـرر مـ ذًمؽ يمخقف وكحقه، أو أكف حيتشؿ مـ ذًمؽ ومال يؾزمف

ُد َجْٚزةً  ,ًٚ وٓ َيًقُد َمريو) :ؿقفف َٓ    .(َضفإٓ أن َينسِ  :وٓ َيْن

أو شمشــققع ضمــوزة، وًمـق ومعـؾ ذًمـؽ ومـنن اقمتؽوومـف  ،اعمعتؽػ ًمقس ًمف أن خيـرج ًمعقـودة مـريض

 .يـؼطع

َٚن افَّْبِلي » :ىموًمً  قمو شي طمديٌ :وافدفٔؾ ♦ ري بِ  ^ـَ ُّ َّ َي َ ُِتٌػ  ,ِريضِ ْٚفت ًْ تري  ,َوُهَق ُم ُّ َٔ َؾ

َا ُهقَ  َُٖل َظْْفُ  ,ـَ ُج َيْس رِّ ًَ َٓ ُي ُٜ َظَذ افسي » :ىموًمً وقمـفو، «َو َّْ ُّ َ ُِِػ اْفت قَد َمِريوت :ًْ ًُ َٓ َي َد  ,ًٚ َأْن  َٓ َٓ َيْنت َو

 .(2)شَجََْٚزةً 

مو ًمق اؿمؽمط اعمعتؽػ أكف خيرج ًمعقـودة ومـالن مــ أىمورسمـف، أو أكـف إن  :إٓ أكف يستثـك مـ ذًمؽ 

                                 
 إًمبوين وصححف(، 1/311« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1/191« )اًمدارىمطـل»(، 1173« )داود أسمق» أظمرضمف (1)

 (.1/139« )اسرواء» ذم

 قمو شي ومعؾ مـ ورد وىمد، إًمبوين ووعػف( 1/516« )اًمؽؼمى» ذم واًمبقفؼل(، 1171« )داود أسمق» أظمرضمف (1)

َْدظُمُؾ  ًُ يُمـْ إِنْ »: وومقف( 197« )مسؾؿ» قمـد  َٕ  ًَ ٓ   قَمـْفُ  َأؾْمَلُل  وَماَم ، ومِقفِ  َواعْمَِريُض ، ًمِْؾَحوضَميِ  اًْمَبْق ةٌ  َوَأَكو إِ  .«َمور 
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 .ومنكف خيرج ًمتشـققعف -اعمريض-موت ومالن 

 .وهذا قموم يشؿؾ آقمتؽوف :«ؿادسِّقن ظذ صتروضٓ» :^ ىمقًمف :ويدل فالصساط ♦

ضِل» :وطمديٌ وبوقمي سمـ اًمزسمػم ل َواْصَسِ ُٓ  :َوُؿقِِل  ,ُحجِّ ُٞ َحَبْسَ ِْلافِ ْٔ عِّ َح
ومؿـع أن  (1)شؿَّ َُمِ

   .وموٓقمتؽوف مـ سموب أومم ،ضموزت خموًمػتف سموًمشـرط ،اسطمرام أًمزُم اًمعبوداِت سموًمشـروع

، ومنكـف ًمـف وً معقــ وً إٓ يقمـ اً أؿمبف مو ًمق كـذر ؿمـفروآؿمؽماط جيعؾ إؿمـقوء اعمذيمقرة يموعمستثـوة، 

 .أن يػعؾ ذًمؽ ومقف

 وآصساط ظْد احلْٚبِٜ ٕقظٚن: 

أو مـرض، وكحـق  ،أو ؿمـغؾ ،إذا قمرض زم قمـورض :يملن يؼقل :ًٚ ظٚم طآصساأن يُقن  -1

 .ذًمؽ ظمرضمً

أو أمـر ة قمـول، وكحـق هـذا، رأو زيو ،أو صالة ضمـوزة ،يمعقودة مريض :وطمقـفو خيرج ًمؽؾ ىمرسمي

 :أو مبقتف ومقف إذا اطمتـوج إمم ذًمـؽ، دون مـو يــوذم آقمتؽـوف ،مبوح ٓ يـوذم آقمتؽوف يمليمؾف ذم سمقتف

أو اًمتؽسـى سموًمصــعي ذم اعمسـجد أو  ،أو اًمبقع ًمؾتجورة ،أو اًمـزهي ،أو اًمػرضمي ،أو اعمبوؿمـرة ،يموجلامع

 .همػمه

أو طمضــقر درس قمؾــٍؿ د طمضــقره ًمعقــودة ومــالن، يمــلن حيــدّ  :ًٚ أن يُتتقن آصتتساط خٚصتت -1

   .وٓ يـوذم آقمتؽوف ،شؽمط أن حيتوضمفومقُ  يٍ رسمَ رسمٍي ضموز، وإن يمون ًمغػم ىمُ ؼُ ومنن يمون ًمِ  :وكحقه

 ؟مٚ افٍٚندة مـ آصساط 

 ومػو دشمف قمدم سمطالكف سموخلروج ٕضمؾ اًمشـرط :أمو ذم آقمتؽوف اعمستحى. 

 م ؾمـؼقط اًمتتـوسمع عمـو ومػو دشمـف ؾمـؼقط اًمؼضـوء، وقمـد :وأمو ذم آقمتؽـوف اًمقاضمـى سموًمــذر

 .ه سموؿمؽماط ومال يـؼطعءصمـوأيشؽمط ًمف، يمام ًمق كذر اقمتؽوف ؿمفر وظمرج ذم 

                                 
 (.1197« )مسؾؿ»و(، 5989« )اًمبخوري» أظمرضمف (1)
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 .(َؾَسَد اظ ُُٚؾف :وإن َوضَِئ   َؾْرٍج ) :ؿقفف

 آقمتؽوف ًمف مبطالت:  

ــــف شمعــــومم :(1)ومقبطــــؾ سموس ــــوع :اجلــــامع :إول ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) :ًمؼقًم

 .(2)(ژ

أو سموٓؾمتؿـوء، أو سمتؽرار اًمـظـر عمـو يثـػم، ٕن اًمـظـرة إومم اسكزال سموعمبوؿمـرة ًمزوضمتف،  :افثٚن

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) :معػق ًمف قمـفـو، ومؾـام يمـرر وأكـزل اكؼطـع سمـذًمؽ، وىمـد ىمـول اهلل

 .واعمبوؿمـرة ًمشفقة ،واعمبوؿمـرة شمشؿؾ اجلامع، (ژ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ) :ًمؼقًمـف شمعـومم :ؿمـرب أو أيمؾ مو يذهى اًمعؼؾ ويسؽر :افثٚفٞ

ــون اًمصــالة طمــول اًمســؽر يســتؾزم ، و(3)(ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ــف قمـــ ىمرسم هنق

 .اًمـفل قمـ ىمرسمون مقاوعفو

﮷ ) :ًمؼقًمــف شمعــومم :ة قمـــ اسؾمــالماًمــردّ  :افرابتتع ﮵﮶   ﮴  ﮳  ے ۓ ۓ ﮲ 

﮻ ﮼ ﮺  ﮹  ــة شمبُ ، ومــوًمردّ (4)(﮸  ًمعؿــقم  :ؾ  قــع اًمعبــودات ومـفــو آقمتؽــوفطِ

 .أيي، وٕن اًمؽوومر ًمقس مـ أهؾ اًمعبودات

ٛي اص ٌُٚفف ) :ؿقفف َرِب وُيْسَ َح َُ    .(بٚف

 :وذفتؽ :واًمصـالة ،واًمـذيمر ،يمـوًمؼرآن :يستحى ًمؾؿعتؽػ أن يعؿر وىمتف سموًمعبودات اعمحضي

 .عمو ومقفو مـ  ع اًمؼؾى قمغم اهلل :ٕهنو اعمؼصقدة مـ آقمتؽوف

                                 
 (.11صـ) طمزم ٓسمـ «اس وع مراشمى»و(، 59صـ) اعمـذر ٓسمـ «اس وع»: اكظر (1)

 (.187: )اًمبؼرة (1)

 (.13: )اًمـسوء (3)

 (.65: )اًمزمر (1)
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ِْٔفِ ) :ؿقفف ًْ    .(واج ُْٚب مٚ ٓ َي

 .يستحى ًمؾؿعتؽػ أن يؽمك مو ٓ يعـقف مـ اًمؼقل واًمػعؾ

ـِ إِْشتاَلِم » :ريـرة طمديٌ أيب ه :وافدفٔؾ ـْ ُحْست َّ ِمت ِْٔتفِ  ,ْرءِ اْفتت ًْ َٓ َي تُف َمتٚ  ـُ ، وأومم (1)شَتْر

وٕكف يريد أن جيؿع ىمؾبف هلل، وهذا ٓ جيتؿـع مـع اًمتـدظمؾ ومـقام ٓ يعـقـف مــ  :اًمـوس سمذًمؽ اعمعتؽػ

 .ىمقل أو ومعؾ

 

 

 مت حبند اهلل اجلشء األول

 ويليُ اجلشء الثاىي

 (ويبدأ بة)كتاب املياصك

 

[] 

                                 
(، 1/115) «إوؾمط» ذم واًمطؼماين (،119« )طمبون اسمـ»و(، 3976« )موضمف اسمـ»و(، 1179« )اًمؽممذي» أظمرضمف (1)

 (.5911« )اجلومع صحقح» ذم إًمبوين وصححف
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 5 ........................................................................................ادَدمٜ

 11 ..................................................................... اًمثوكقي اًمطبعي مؼدمي

 13 ........................................................................ احلجووي مؼدمي

 17 .............................................................................. افىٓٚرةِ  ـ ُٚب 

 35 .............................................................................. أكَِقيِ  سموُب 

 آ سموُب 
ِ
 13 ......................................................................... ؾمتـجوء

ـِ  اًمسقاكِ  سموُب    وؾُمـَ
ِ
 56 ............................................................. اًمُقوقء

  وُمروضِ  سموُب 
ِ
 66 ............................................................ وِصَػتِف اًمُقوقء

لْمِ  َمْسِح  سموُب   78 ....................................................................... اخْلُػ 

  َكقاىِمضِ  سموُب 
ِ
 91 ................................................................... اًمُقوقء

 191 ............................................................................ اًمُغْسؾِ  سموُب 

ؿِ  سموُب   113 .............................................................................اًمت َقؿخ

ـ َجوؾمي إِزاًمي سموُب   116 ..................................................................... اًم

 139 ............................................................................احلَْقضِ  سموُب 

 159 ............................................................................. افهالةِ  ـ ُٚب 

 169 ................................................................... واِسىمومي إََذان سموُب 

الةِ  ؿمـروطِ  سموُب   186 ................................................................... اًمص 

 117 ...................................................................... اًمصالةِ  ِصػيِ  سموُب 

 171 ........................................................................... ومصــــــؾ

 199 ............................................................................ ومصـــــؾ

ْفقِ  ؾُمجقدِ  سموُب   393 ..................................................................... اًمس 
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 315 ............................................................................ ومصـــــؾ

ع َصالة سموب  313 ..................................................................... اًمت طقخ

 351 ..................................................................... اجلامقميِ  صالةِ  سموُب 

 368 ...........................................................اسمومي أطمؽوم ذم ومصــــؾ

 381 ................................................... واعملمقملم اسموم مقىمػ ذم ومصؾ

 391 ............................................................ آىمتداء طمؽؿ ذم ومصــؾ

 397 ......................................... واجلامقمي ًمؾجؿعي اعمسؼطي إقمذار ذم ومصؾ

 191 ................................................................ ارإقمذ أهؾ صالة سموب

 196 ..................................................... ًمؾصالة اعمسوومر ىمصـر ذم ومصـــؾ

 111 ....................................................................اجلؿع ذم ومصـــؾ

 119 ............................................................ اخلقف صالة ذم ــؾومصـ

 111 ......................................................................اجْلُُؿَعيِ  صالةِ  سموُب 

 131 ........................................................................... ومصــــــؾ

 119 ............................................................................ صـــــؾوم

ـِ  صالةِ  سموُب   151 .....................................................................اًمعقَدي

 166 ................................................................... اًمؽسقِف  صالةِ  سموُب 

  صالةِ  سموُب 
ِ
 173 .................................................................. آؾمتسؼوء

 483 ............................................................................. اجلْٚنزِ  ـ ُٚب 

 199 .......................................................................... ومصــــــــؾ

 596 ................................................................. اًمؽػـ ذم ـؾومصـــــ

 513 ........................................................................... ومصــــــؾ

 513 ......................................................................... ومصـــــــــؾ
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 531 ........................................................................... ومصـــــــؾ

 539 .............................................................................. افزـٚةِ  ـ ُٚب 

 518 ................................................................. إكعومِ  هَبقؿيِ  زيموةِ  سموُب 

 551 .............................................................. اًمبؼر ةزيمو ذم ومصــــــؾ

 555 ............................................................. اًمغـؿ زيموة ذم وَمْصــــــٌؾ 

 558 ............................................................... َواًمثِّاَمر احُلُبقِب  َزيَموةِ  سَموُب 

 563 ........................................................................... وَمْصــــــٌؾ 

ـِ  َزيَموةِ  سَموُب   569 ...................................................................... اًمـ ؼَدي

 576 .................................................................... اًمُعُروضِ  َزيَموةِ  سَموُب 

 581 ........................................................................ اًمِػْطرِ  َزيَموةِ  سَموُب 

 588 ............................................................................ وَمْصـــــٌؾ 

يَموةِ  إظْمَراِج  سَموُب   599 ..................................................................... اًمز 

يَموة َأْهُؾ  سَموُب   597 ........................................................................ اًمز 

 691 ........................................................................... وَمْصــــــٌؾ 

 611 ............................................................................ افهتٔٚمِ  ـ ُٚب 

ْقمَ  ُيْػِسدُ  َمو سَموُب  وَرةَ  َوُيقضِمُى  اًمص   616 .................................................. اًمَؽػ 

 633 ........................................................................... وَمْصـــــــٌؾ 

، ُه،ُيْؽَر  َمو سَموُب    َوطُمْؽؿِ  َوُيْسَتَحىخ
ِ
 639 ............................................... اًمَؼَضوء

عِ  َصْقمِ  سَموُب   617 ...................................................................... اًمت طقخ

 657 ........................................................................ آقمتَِؽوِف  سَموُب 

 667 ...................................................................... ادقضقظٚت ؾٓرس


